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Er Koppen hos Vortemælken {Euphorbia L.) en

Blomst eller en Blomsterstand?

Blomsterkoppen hos Vortemælken (Euphorbia Linn.) er

bygget paa folgende Maade. Yderst findes det sambladede,

regelmæssige eller lidt uregelmæssige, klokke- eller tragtformede

vedblivende Kop dække; dette har i Almindelighed fem frie Lapper

eller Flige, Kopdæk fligene, og ligesaamange dermed afvekslende,

eller hyppigt færre, oftest kodfulde kirtelagtige Legemer af for-

skellig Form. Indenfor Kopdækket findes et ubestemt Antal

undersædige Stovdragere i fem Grupper, der staa lige for Kop-

fligene. Hver Gruppes Stovdragere ere ordnede i Zigzag i to

Parallel-Rækker og ere desto yngre, jo lavere (eller yderligere)

de staa. Naar Blomstringen begynder, forlænge Stovtraadene,

der have et tydeligt Led ovenfor Midten, sig stærkt én efter

én, saa at de rage op over Kopdækket. Den ovenfor Leddet

efter Blomstringen. Mellem de fem Stovdragergrupper findes tine

liniedannede, ofte fligede, ribbelose Organer, i ubestemt Antal,

som jeg vil kalde Kopskællene. Koppens Midte indtages af

en langstilket S tovvej med en trerummet Frugtknude og under

denne undertiden en bægerlignende, tre- eller sekslappet Ud-
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brednng; den har tre to-klovede Grifler, og ét hængende om-

vendt Æg i hvert Rum. Naar Stijvvejen er vokset op over Kop-

dækket, bojer den sig ned til den ene Side, for efter endt Be-

frugtning atter at rejse sig op. Ogsaa dens Stilk forlænges be-

tydeligt under Frugtmodningen.

Saaledes viser Bygningen af Vortemælkens Blomsterkop sig

for den, der uden Forudsætninger betragter den. To forskellige

morfologiske Opfattelser af denne Bygning ere imidlertid blevne

gjorte gældende. Den ene er den Lmné'Iake.

Ifolge denne er Koppen en Blomst med sambladet Bæger,

som paa sin Rand bærer Kronbladene (Kopdæk-Kirtlerne), med

et ubestemt Antal Slovdragere paa Frugtbunden, og med en

enkelt tregriflet Stovvej. Linné nævner derfor Euphorbia under

Dodecandria Trigynia*).

Linnés Betraglningsmaade fandt vel Tilslutning i den forste

Tid, men temmelig snart udtaltes en anden Mening, som jeg vil

Allerede 1786 finde vi hos Lamarck i Tome II af

„Encyclopédie mélhodique", efter en Beskrivelse af Vortemælken,

holdt i Linné'isk Aand (men med Kritik af Linnés Opfattelse af

Kopdækket), folgende Ord (S. 413): „On pourroit peut-étre con-

sidérer les fleurs des Euphorbes sous un point de vue trés-dif-

que nous regardons ici comme une seule fleur, est au eontraire

un amas de plusieurs petites fleurs enveloppées dans un calice

Daléchampes; 2°. que les écailles ou languettes frangées inter-
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luded to (Flinders's Voy., 2, p. 557), as in some degree explai-

ning the real structure ofEuphorbia, and from the consideration

of which also it seems probable that what was formerly descri-

bed as the hermaphrodite flower of that genus, is in reality a

compound fasciculus of flowers. 44

Endelig findes en nærmere Udvikling af Browns Anskuelser

1818 i „Transactions of the Linnean Society«, Vol. XII, S. 99.

Her hedder det: „I have formerly observed, that in a few cases

the footstalk of the ovarium is dilated and obscurely lobed at

top: but in the species now referred to it terminates in three

distinct and equal lobes of considerable length, and which bcing

regularly opposite to the cells of the capsule may be compared

to the three outer foliola of the perianthium of Phyllanthus , be-

tween which and the cells of the capsule the same relation ex-

ists. This calyx is most remarkable in an undescribed species

of Euphorbia from the coast of Patagonia, in the Herbarium of

Ligeledes hedder det sammesteds: „We have already, however,

I believe, sufficient evidence that this supposed hermaphrodite

flower is in reality formed of several monandrous male flowers

surrounding a single female. In conformity with this view of

its composition, and with the relation above attempted to be

established , the development of the pistillum precedes that of

to determine whether this order of expansion and relative posi-

be considered as analogous either to the simple spike, and con-

sequently having an inverted order of expansion, as in Allium

descendent , and certain species of Grevillea and Anademia: or it

may be assimilated to the compound spike, as in several species
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partial spike«.

„There is even a third species of inllorescence with which

the fasciculus of Euphorbia may be compared, namely, that con-

sisting of one or more verticilli with a single flower in the centre.

In this, which may be considered a modificalion of the spike or

umbel, the usual order of expansion seeras to be from centre to

circumference. lts simplest form occurs in an unpublished New-

Holland Genus of the same natural family with Euphorbia*), in

female flower."

Vi se altsaa her for forste Gang den nye Anskuelse vidt-

løftigere droftet og i forbedret Form grundet paa Studiet af

Planten selv, i dens fuldfærdige Tilstand saavelsom i dens Udvik-

ling, og af de nærstaaende Slægter. Denne Anskuelse bor derfor

benævnes efter Rob. Brown, endskont Ideen forst findes hos

Lamarck-Jussieu, og den er altsaa i Korthed folgende:

1. Euphorbias Kop er en Blomsterstand.

2. Kopdækket er dannet af sammenvoksne Dækblade.

3. Hver StSvdrager er en Hanblomst; dens nedenfor Leddet

liggende Del er dens Stilk; den ovenfor Leddet værende

Del er den egenlige Blomst, der mangler Blomsterdække og

4. Stovvejen er en stilket Hunblomst, hvis Bæger er repræsen-

teret ved en lappet Valk under Frugtknuden.

Hovedforskellen mellem Rob. Brown og hans Forgængere

er den, at han indskrænker den egenlige Hanblomst til den

ovenfor Leddet liggende Del af Stovtraaden, medens den neden-

for liggende er dens Stilk; Kopskællene blive derfor ikke længere

Bægerblade, men Dækblade ved Hanblomsterne.

*) Hvilken Slægt der henlydes til er mig ubekendt; formodenlig er det

Memotaxis.
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sorii" (jeg vil foreslaa at kalde dem „Ti Hægs knopper") i

Akslerne af Kopdækkets Blade, og Kopskællene repræsentere da

deres to Forblade (o: Knopkimbladene). Heri afviger han alt-

saa fra Rob. Brown og Adr. de Jussieu. Han staar ogsaa

lige Opfattelse af Hanblomsterne. Vel sætter han ligesom de

Grænsen mellem Hanblomsten og dens Stilk ved Leddet paa

Stovtraaden; men for at bortforklare det Besynderlige i, at et

Blad (nemlig Støvdrageren eller Hanblomsten ovenfor Leddet)

kan være endestillet paa den bærende Akse (Stovtraaden neden

for Leddet) opstiller han den Theori, at hver Hanblomst i Vir-

keligheden er dannet af tre sammenvoksne kransstillede Stor-

blade.

Speciellere om Ro ep er vil forekomme mange Steder i det

folgende. 1 nyeste Tid har han atter taget til Orde til Forsvar

for sin Euphorbia- Kop, irriteret af Payers og Baillons lette

og overfladiske Betragtningsmaade, og vist dem tilrette i et

bidende vittigt lille Skrift: „Vorgefasste Botanische Mei-

nungen«, Rostock 1860.

Efter 1824 gaa mange Aar hen, for noget Nyt i Vortemælkens

Historie kommer frem, naar undtages de systematisk-floristiske

Botanikeres Beskrivelser af nye Arter. Den næste specielle Forsker

er nemlig H. Wydler, hvis morfologiske Bidrag til denne og andre

Planters Historie under beskedne Titler findes spredte i for-

skjellige Tidsskrifter. Som de vigtigste kan folgende nævnes:

LinnæaXVH, 1843, S. 409: Uber dichotome Venwei-

gung der Bluthenaxen d ico tyled onischer Gewachse.

Flora 1845, S. 452-54: Mo rp hologische Beitriige

(„Inflorescenz von Euphorbia").

Flora 1851, S. 289 ff.: Uber die symmetrisch e Ver-

z weigungsweise dichotomer Inflorescenzen.

Wydler er en værdig Efterfolger af Ro ep er, og han slutter

sig som denne nær til Rob. Brown; det Nye, han bringer, er
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Meddelelser, 1868, S. 179-81), og endelig disse Hovedforfattere

for Eupborbiaceernes Vedkommende: Kl o tzs c h og Garcke i den

forstes Værk: „Linnés natiirliche Pflanz e nk 1 a s s e Tri-

coccæ«, 1860, og Boissier og Muller (Argov.) i De Can-

dolles Prodromus, Vol. XV, 2, 1866.

Vi se saaledes Botanikere fra hele dette Aarhundrede, fra

de forskelligste Lande, og deriblandt saadanne, hvis Navne have

den bedste Klang — og flere kunne nævnes — forenede i én og

samme Anskuelse; der er vist overhovedet ikke et botanisk flo-

ristisk Arbejde fra de sidste halvhundrede Aar, i hvilket Rob.

Brown's Anskuelse ikke er flydt over, forovrigt i mange

vel uden at deres Forfatter har havt en selvstændig Dom, ja

uden at han engang har gjort sig bekendt med eller har kunnet

Aarhundrede været den almindelige Mening saavel hos Stor-

nikere, som hos Smaamændene, hos dem, der kun raade over

floristisk Smaamynt, saa bliver det saameget betydningsfuldere,

naar to Botanikere i den allernyeste Tid vove at træde op mod

denne den almindelige Mening og i Kraft af en ny Methode,

nemlig Udviklingshistorien, hævde: Linné har Ret, Vorte-

mælkens Kop er en Blomst med et enkelt Blomsterdække

(Bæger), fem sammensatte Stovdragere og én Stovvej.

Disse to Botanikere ere:

J. B. Payer, i det store og virkelig fortjenstfulde Værk „Traité

d 'orga nogénie comparée de la fleur", Paris 1857, og

H. Baillon, i „Étude générale du groupe des Euphor-

biacées", Paris 1858, 680 Sider med 27 Tavler.

Ingen af de Botanikere, der ellers — for eller senere —
have behandlet Sporgsmaalet om Vortemælken, have taget Ud-

viklingshistorien i strængeste og mest udstrakt Forstand med

i Betragtning (naar undtages Bud de i et hojst værdilost Ar-
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have sin særdeles store Interesse netop fra Udviklingshistoriens

Side at tage Sporgsmaalet op igen og se, hvorvidt der ved

denne skulde vise sig Forhold, som maatte stride mod den Rob.

Brownske ellers almindeligt antagne Lære, og kunne afgive

tilstrækkelig vægtige Grunde til at forlade den.

Jeg skal i det Folgende forsoge en Fremstilling af de Re-

sultater, til hvilke jeg er kommen ved mine egne Undersogelser

af Blomsterkoppens Genese og Udvikling.

De af mig undersogte Arter af Euphorbia ere for det forste

alle de danske, nemlig Euphorbia Peplus L., E. Ilelioscopia L.,

E. exigua L., E. Lathyris L., E. Esula L. ; dernæst: E. Cypa-

rissias L. , E. Græca Boiss., E. Lagascæ Spr. , E. pilosa L. var.

trigonocarpa, E. falcata L. , E. segetalis L., E. trapezoidalis Viv.,

E. medicaginea Boiss., E. Terracina L., ialt 14 Arter.

II.

For Fuldstændigheds Skyld medtager jeg en Oversigt over

Hovedtrækkene i Vortemælkens Forgrening, skont der her

ikke bliver meget at foje til det, som findes nedlagt i Roepers

og Wydlers Arbejder. Udviklingshistorien bringer kun Stad-

fæstelse af dette, om end en gavnlig, fordi de unge Tilstande

vise mangt et Forhold tydeligere end de udvoksne.

Den urteagtige Stængel — Hovedstængelen — , der bos

de fleraarige udspringer fra Rodstokken, hos de enaarige er

Plantens forste Akse, er besat med spiralstillede Blade (Spiral s
/5

*) -De Euphorbiæ Helioscopiæ L. floris evolutione«, 1864
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thyris, der har modsalte. Kimbladene ere naturligvis undtagne

herfra, og ligesaa have de nærmest etter dem folgende Blade

ogsaa oftest modsat Stilling.

De overste Blade paa Hovedstængelen have meget forkortede

Stængelstykker og blive derved falsk kransstillede. Hyppigst ere

Kransene 5-bladede (t. Ex. E. Helioscopia) , dernæst 4- (E. La-

thyris) og3-bladede (E. Peplus), eller ogsaa mangebladede (t. Ex.

E. Esula), men i sidste Tilfælde ere Stængelstykkerne ikke saa

forkortede, og der er jævn Overgang til de paa Hovedstængelen

ellers ved forlængede Stængelstykker adskilte Stængelblade.

sterkop (jeg vil i det Folgende kalde den Stængelkoppen),

der i sin Bygning er forskellig fra alle yngre Kopper; den har

nemlig fem Kirtler, medens hine (i Regelen) kun have fire (eller

endog færre).

Knopper mangle ofte aldeles i enkelte eller alle Stængel-

blades Aksler; selv paa de alleryngste Stadier er der ikke Spor

til dem. Saaledes hos E. Helioscopia, E. Lathyris , E. exigua,

E. Lagascæ.

Herfra maa dog altid undtages de overste Blade paa Hoved-

Bio mstergren e, som derfor ere skærmstillede, men ogsaa ofte

flere nedenfor dem stillede. Hos E. Peplus er der saaledes,

foruden de tre kransstillede, endnu oftest to fertile Blade.

Dernæst maa undtages Kimbladene, hvis Knopper som Regel

ere antidrome og hos mange Arter (t. Ex. E. Helioscopia, E.

Peplus, E. falcata, E. segetalis, E. trapezoidalis , E. exigua, E.

medicaginea o. s. v.) straks udvikle sig til kraftige Grene —
Kimbladgrenene — , der i Bygning ere en Gentagelse af

Hovedstængelen. Spiralen i disse Knopper er oftest forom-

gaaende.

En tredie Slags Grene, der udvikle sig i Lovbladenes Aksler,

og som Wydler kalder „bejaubte", ere sterile og bære blot

Lovblade. Spiralerne i disse ere poecilodrome og oftest bagom-
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det saaledes paa en Maade i Stottebladets Sted, endskont det

sidder et Stykke oppe paa sin Gren.

Disse Knopper ere heller ikke, som Roeper siger: „omnes

Gren til den Knop, der endnu knap er synlig paa Aksen som

en svag Vorte. Ved Undersogelsen af de anatomiske Forhold

har Adjunkt Gro n lund velvillig hjulpet mig; det synes derefter,

at disse Knopper ere Brudknopper, der udvikle sig fra Kam-

bium af gennem Barken, og modtage deres Karstrænge fra den

færdige Karstrængkreds.

De hypokotyle Grene blive ofte kraftigere end Kimbladgrenene

og forgrene sig som disse straks fra de nederste Bladvi»fejef

(t. Ex. hos E. segetalis). Jeg har iagttaget dem hos fiilgende

Arter: E. Helioscopia, E. Peplus, E. segetalis, E. exigua, E.

medicaginea , E. Græca. Roeper har foruden hos E. exigua

bemærket dem hos E. Lathyris og E. heterophylla (Enum. S. 19).

Endelig omtales det endnu af Roeper og Al. Braun

(i „Verjiingung"), at ogsaa Rodderne frembringe Knopper (t. Ex.

hos E. Cyparissias).

folgende Bygning. Almindeligt findes kun to næsten modsatte

Forblade*), som i Regelen ere af en anden Form og Farve end

Hovedstænglens Blade. De have sjældent Divergensvinkelen %

<\<o mod Aksen (se t. Ex. fig. 9—10, Tab. I). Sjeldent findes

tre eller fire Forblade. Er der tre, som hos E. flelioscopia,

vender det tredie ind mod Moderaksen, er hojere stillet og

mindre. Spiralen er altid foromgaaende.
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ud til Blomslergrene med Modergrenens Bygning. Knoppen i det

2det Forblads (n) Aksel er fremmeligere end den i det forste

Forblads (m), skont begge udvikles. Denne Forgreningsmaade,

der nu fortsættes, er saaledes fuldkommen som i den ægte Kvast

{Cyma dichotoma). Undertiden gaar den over i Svikkelkvasten,

idet Knoppen i Akselen af forste Forblad undertrykkes, og saa-

ledes kun Knopperne i andet Forblads Aksel udvikles. De

Grenene endende Kopper vil jeg kalde Grenkopper.

(m) vender indad mod Bedslemoderaksen.

Fig. 3.

Grundrids af en Kvast (med to Forblade) hos en Vortemælk. De med I—

§

betegnede Blade er Kopdækbladene; de skraverede Legemer mellem dem

Kirtlerne.

Disse Forhold ere forst blevne undersogte af Wydler; men

Udviklingshistorien bekræfter og fuldstændiggør dem, og viser

dem langt tydeligere end de videre udviklede Tilstande.

Tab. 1, Fig. 11 og 12 fremstille saaledes Knopperne fra Aks-

lerne af en Blomstergrens to Forblade; paa Fig. 12, der stottes af
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1ste Forblad, er tun ét Forblad, m (af næste Orden), anlagt; paa

Fig. 11, der horer til 2det Forblad, ere begge Forbladene af 2den

Orden anlagte. Paa hin forste vender Forblad m til venstre, paa

denne til hojre, og da begge Knopper ere betragtede fra samme

Side (Forsiden), ere de selvfolgelig antidrome.

I Fig. 13 er et lignende lidt ældre Skud fremstillet, hvor

begge Forbladenes Knopper (^ogA 2
)
(Anlægene til Blomstergrene

af næste hojere Orden) netop ere synlige. Der findes ingen

er der ingen fremtrædende Forskel mellem dem i Storrelse;

denne viser sig derimod tydelig paa senere Stadier, t. Ex. (for-

uden mellem Fig. 11 og 12) i Fig. 18 og 19, hvor tydeligt nok

Knoppen (£
2
) i Hjornet af andet Forblad (n) er fremmeligst. Det

samme vil kunne sés paa en Mængde andre Figurer, som Fig.

9-10, 14—15, 16—17, 20—21; Tab. II, Fig. 50, 54—55.

Overalt er forste Forblad betegnet m og dets Akselknop *»;

andet Forblad n og dets Akselknop A 2
.

Forskellen i Storrelse mellem de to Forblade er iovrigt

undertiden meget ubetydelig, og det er ikke altid let at se,

hvilket Forblad der er det forste, selv paa de yngre Udviklings-

trin og hos de med spredte Blade forsynede Arter. Hos E.

Lathyris er det rimeligere, at de to Forblade ville være omtrent

synes at være Tilfældet (se Fig. 43, B), men ikke altid (se Fig.

43, A).

Det er imidlertid ikke blot Knoppen i overste (andet) For-

blads Aksel, der er den fremmeligste; den selvsamme Lov

gælder for de forste skærmstillede Blomstergrene paa Hoved-

stængelen, som ere desto kraftigere, jo hojere de staa. Dette

fremtræder tydeligst i den 3—4— 5-straalede Skærm; i den

mangestraalede mindre tydeligt, men kan dog paavises. Denne

nedstigende Udvikling („evolution descendante" Bravais) er alle-

rede bemærket af Roe per (se Enum. S. 23 og 24).
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men ogsaa, ligesom hos E. Esula, poecilodrome.

Paa Tab. I lindes de fem Blomstergrene fra én og samme

Hovedstængel af E. Peplus aftegnede i Fig. 9-10, 14—15, 16

-17, 18-19 og 20-21. Disse Gi ene vi e dette sidste Forhold.

hojre, hos fjerde og femte venstre. Tillige vise disse fem Grene

ved deres Storrelse og Udviklingsgrad tydeligt det ovenfor sagte

om den opad tiltagende Kraft i Udviklingen, da Fig. 9—10 er

den nederste af dem og de andre folge efter Alder. Det samme

sés ogsaa af Fig. 43, A og B, hos E. Lathyris.

Af de med Akselblade forsynede Arter har jeg ikke havt

Lejlighed til at undersoge nogen. Jeg maa derfor angaaende de,

som det synes, meget mærkelige Forgreningsforhold henvise til

Roepers Enum. S. 27. Af Wydlers Ord i Flora 1851, S.

433 fremgaar det iovrigt ikke, at der er noget saa usædvanligt

hos dem, som Roe per synes at antyde. — Abnormt synes

noget lignende at kunne forekomme hos andre Arter, t. Ex.

E. fahata, E. Helioscopia.
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i Forbindelse med den laterale Stilling af Forbladene. Spiralen

er lil hojre. Den overste Nydannelse er Akselknoppen til Blad 5;

paa Fig. 25, Tab. I, hvor fem Blade ere anlagte, sés Knoppen

i det femtes Aksel ligeledes (antydet ved k) som den overste

Nydannelse paa Aksen.

I Fig. 3 sés de tre Kransblade hos denne Art, nemlig de

med 3, 4 og 5 mærkede Blade, i hojre Spiral; det sjette Blad

er forholdsvis meget mindre end de andre (bortset fra, at det

er yngre), og den Knop, som det stiitter (betegnet I), har storre

Hojde end Brede. Dette Blad er det forste Dækblad i Koppen,

og den af det slottede Knop er det Anlæg, af hvilket en Stov-

dragergruppe vil udvikle sig. Da hver Stovdragergruppe efter

min Mening utvivlsomt er en Svikkelkvast af Hanblomster*), vil

jeg i det folgende uden videre benævne dem saaledes og Kop-

dækkets Blade „Dækblade".

1 Fig. 4 sés en anden Stængelspids ovenfra; 1, 2, 3 og 4

ere de overste Stængelblade, som stolle Knopper til Blomster-

grene. De med I og II betegnede svage Vorter ere homologe

med. disse Knopper og Anlæg til Hanblorastsviklerne ; de dem

stottende Blade vare her ikke tydeligt synlige.

Meget oplysende ere de to Figurer 6 og 7, der forestille

en Stængelspids, sét fra to modsalte Sider. De vise nemlig

tydeligt Overgangen fra Kransbladene (med deres Anlæg til de

skærmstillede Blomstergrene) til Dækbladene (med deres Svikkel-

Anlæg). Spiralen gjennem Blad 1, 2 og 3 til 4 ér tydelig til

hojre; de tre overste Blade slotte tydelige Knopper og ere til-

lige selv tydelige Lovblade; men det fjerde er usædvanligt lille og

dets Knop, A, usædvanlig stor og rund; den er endnu saa svagt
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fremragende (og paa Billedel næsten for kraftigt antydet), at den

i Vand under Dækglas ingen Kontur faar, men rent forsvinder.

Fra Blad 4 fores vi til 5; her er Knop- (Svikkel-) Dannelsen (I)

det langt overvejende og Bladdannelsen ved dens Grund endnu

mere reduceret, nemlig kun en lille Valk, næsten som en lille

Hæl. Det hele Komplex af Stotteblad og Svikkelanlæg er tydelig

skilt fra det næste ligedannede (II), og flere end disse to ere

endnu ikke synligt anlagte.

I Fig. 5 endelig sés en sjette Stængelspids, lidt fra Siden.

Af Kransbladene ere kun de to Sverste, 2 og 3, antydede tillige-

med deres Knopper; af det nederste, 1, sés kun Knoppen. Af

Koppen derimod ere de fire Svikkelanlæg med deres Dækblade

(4—7) synlige. Spiralen gennem dem sés tydeligt. Fra Blad 3

koniske Knop er Svikkelanlæget
;

derpaa folger Blad 5 med et

lignende, men mindre Svikkelanlæg, saa Blad 6, hvis Knop er

endnu mindre og mere kugleformet, og endelig Blad 7, hvis

Knop, ligesom det selv, er hiijst ubetydelig. Man vil bemærke,

at Spiralen er 2
/5 , da Blad 6 omtrent staar over Blad i. Paa

det Sted, hvor femte Svikkel skulde staa, findes endnu ingen Ny-

dannelse, og dets Dækblad kan ikke bestemt paavises, skont

Vækslkeglen har en tydelig afsat Kant paa dets Plads og . derfra

I Fig. 8 (Tab. I) sés en Stængelkop paa et mere fremrykket

Udviklingstrin. Kopdækket er dannet hélt rundt som sammen-

hængende Rand og den egenlige Svikkeldannelse er begyndt, idet

Svikkel I, II og III paa deres hojre*) Side vise tydelige Anlæg

til 2den Hanblomst („Stiivdrager«) i Gruppen. Spiralen gaar her

tydelig gjennem I, II, III og IV til V, der er den i alle Hen-

En anden Stængelkop (af Euphorbia Lagascæ) er fremstillet

paa Tab. III, Fig. 73—74- Den svarer i Udviklingsgrad omtrent

*) Da Stovknapperne ere udadvendte, betegner jeg den Side som hojre

der bliver dette, naar man tænker sig i deres Sted med Ansigtet udad
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til Fig. o af E. Peplus; Spiralen gaar gennem Blad 1 og 2 til 3

med dets Svikkel I, derfra til II o. s. v.

Gaa vi herfra over til de Kopper, som afslutte Blomster-

grenene, finde vi folgende Udviklingsgang. Figurerne 11, 12 og

13 ere ovenfor forklarede; de fremstille tre ganske unge Blomster-

grene for Kopdannelsen er begyndt. Fig. 9—10 viser os en

Blomstergren paa et mere fremrykket Trin fra to modsatte Sider

(Fig. 9 forfra, Fig. 10 bagfra). Spiralen gaar fra m tydelig forom,

til venstre, gennem n til Svikkel I og derfra til II. Disse to

Svikler have ved deres Grund en hojst ubetydelig Valk, der

ved en meget svag Tværfure er skilt fra dem; paa begge Figurer,

navnlig Fig. 10, er den endog lidt for mork og derfor for dyb;

disse to Valke ere Svikkelanlægenes Stolteblade, altsaa homologe

Dannelser med m og n, ligesom disses Knopper k1 og A? ere

homologe med Svikkelanlægene. Furen mellem Kopdækbladene

meget heldig Belysning kan sés, og iaifald forsvinder aldeles,

uden at blive synlig ved Konturer, naar Præparatet lægges i

Vand under Dækglasset.

Fig. 14—15 vise et senere Udviklingstrin. (I Fig. 14 er

Blomstergrenen sét forfra, i Fig. 15 bagfra). Spiralen forom,

til venstre. Paa de Svikler, som sés i Profil (III og IV), træder

en Hæl o: Dækbladet især tydeligt frem; alle fem Svikler og Dæk-

blade ere anlagte. Den Vte er i alle Henseender tydelig den

yngste; i Vand under Dækglas vil den svinde bort for Ojet uden

mellem Dækbladene, som kunde antyde et sammenhængende

Anlæg til det hele Kopdække eller speciellere til de med Kop-

fligene (Dækbladene) afvekslende Kirtler.

Fig. 16 og Fig. 17 fremstille (forfra og bagfra) en Blomster-

have bredt sig til Siden og hæve sig nu, efterat have naaet

hverandre, samlede i Vejret som Kopdække; dettes Rand er
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svagt bugtet, og, som saavel disse Figurer som ogsaa Fig. 18

— 19 og Fig. 64-65 vise, synes Udbugtningerne, hvad man kunde

vente, at ligge lige ud for Svikkelanlægene.

Den i det foregaaende givne Fremstilling holder sig nær-

mest til E. Peplus, til hvilken alle de paa Tab. I tegnede Fi-

gurer henhore. Men ganske paa samme Vis anlægges de andre

af mig undersogte Arters Grenkopper. Paa Tab. 11 vil man finde

Analyser af Euphorbia Lathyris fremstillede. Fig. 43 og 44 frera-

Sviklerne I og II ere anlagte; til de tre andre er der endnu

intet Spor, hvad t. Ex. Konturerne" af Vækstspidsen bestemt vise;

dog er denne lidt mere udbugtet, hvor Svikkel III vil træde

frem. Det var mig her ikke muligt at opdage nogen Fure til

Adskillelse mellem Svikkelanlægel og dets Dækblad; ved II

(i Fig. 43) viser sig derfor kun en eneste svagt halvkugleformet

præglos Cellemasse, der imidlertid maa betragtes som skju-

lende i sig Anlægene til begge Dannelser; ialfald vil Ingen

kunne falde paa at holde den med II betegnede Celleudvikling

paa Vækstspidsens Overflade for ene og alene at være et Blad;

intet Blad hos nogen Euphorbia har, saavidt mine Iagttagelser

gaa, en saadan Form ved sin Fodsel paa Vækstspidsen, men er

altid en mere eller mindre tværstrakt Valk. Et Udviklingstrin

af E. Lagascæ, som ganske svarer til dette, findes aftegnet Tab.

III, Fig. 75-76.

Fig. 50 paa Tab. II fremstiller en Blomstergren set ovenfra.

Af Sviklerne ere tre anlagte i tydelig Ordensfolge; den tredie er

netop synlig som en svag Fremragning; Udbugtningen mellem I

og H betegner rimeligvis Stedet, hvor den IVde vil komme frem.

Betragtede saaledes ovenfra ere Dækbladene ikke synlige, selv

om de ere anlagte.

Fig. 54 -55 er en tredie Blorasterkop af E. Lathyris, set

forfra og bagfra, hvor alle fem Svikler ere anlagte. Svikkel 1 har

allerede tydeligt Anlæg til den 2den Hanblomst. Kopdækket er
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lod er Vækstspidsen, af hvil!

nærkværdig lav og flad, selv
]

Fig. 31 og 43—44; og i de

spids med den rent vegetativ

Medens saaledes Blomstergrenene og deres Kopper hos E.

Lathyris forholde sig ganske som Blomstergrenene hos E. Peplus

og alle andre Arter med to Forblade, have Stængelkopperne en

anden mærkelig og meget belærende Bygning (om alle have det,

tor jeg ikke sige).

og danne en 4-bladet Krans, af hvis Akselknopper de to nederste

folge Loven og ere de svageste. Jeg har fundet disse Knopper

poecilodrome, t. Ex. som i hosstaaende Træsnit, de to nederste

indbyrdes antidrome, de to overste indbyrdes homodrome.
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Alle nedenfor staaende Blade (paa Grenene af 2den Orden)

ere til enhver Tid af deres Liv i Regelen aldeles uden Spor til

Knopper.

Midt imellem de fire Kransgrene findes Stængelkoppen.

Tab. II, Fig. 31 forestiller Spidsen af en Stængel; til Siderne

sés Bases af de næstoverste Par Lovblade med deres Knopper

(k1
). I Midtlinien sés det overste (yngre og mindre) Bladpar

med dets mere udviklede Knopper (**) ;
og endelig sés i Midten

et tværstrakt Legeme, paa hvilket de to laterale halvkugleformede

for dem, deres Dækblade. Her sés altsaa ogsaa, at de florale

Afsnit af Aksen karakteriseres ved Tilbagetrængning af Blador-

ganerne og kraftigere Udvikling af Akselknopperne. Den fladt

hvælvede Cellemasse mellem de to Svikler er Vækstspidsen, af

hvilken typisk endnu et Par Svikler foruden Hunblomsten skulle

udvikle sig.

Det Interessante, som jeg har iagttaget ved E. Lathyris , er

(let, at Bladene i Endekoppen og folgJig ogsaa deres Aksel-

knopper, Sviklerne, ligesom Stængelbladene ere modsatte, og

ikke som i Blomstergrenenes Kopper spiralstillede. Derfor er der

i Endekoppen kun fire eller, ved Feilslagning, tre eller to Svikler,

og disse Svikler anlægges i to Sæt, som krydse hverandre og

staa over de to overste Blad- og Grenpar. Er der kun anlagt

tre, er den ene, i Begelen af den overste Kreds, fejlslagen.

Ovenstaaende Træsnit (Fig. 4) giver et Grundrids heraf, som vil

være forstaaeligt af den hosfojede Forklaring.

Mine Figurer (Tab. II) vise ogsaa dette. Fig. 39 viser en

Stængelkop ovenfra. Kopdækket er i Stængelkoppen hos denne

Art langt mere rektangulært i Omrids end ellers, med afrundede

Hjorner. Det er her endnu kun en svagt fremragende bolget

Rand uden Lapper. De med l betegnede Svikler ere de forste

ene Akselknop er angivet i #, og ligeledes afveksle de med det
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næste Svikkelpar (II), af hvilket dog kun én er udviklet. Det

Præparat, der er aftegnet Fig. 39, sés fra forskellige Sider i Fig.

40—42 (ved stærkere Forstorring)
,

og det vil være let at for-

staa disse ved at folge Bogstaverne. I Fig. 40 sés Koppen fra

Enden af med en Svikkel af 1ste Par vendende fremad; i Fig. 41

vender Svikkel II fremad, og i Fig. 42 den Side, hvor den fejl-

slagne Stovdragers Plads er.

I Fig. 38 er en anden Stængelkop fremstillet, sét ovenfra.

Begge Svikkelpar ere anlagte; af det forste har den ene to, den

anden tre Hanblomster; af det andet Svikkelpar sés den ene

ovenfra, den anden mere nedtrykt og fra Siden ; begge ere endnu

enkelte. Kopdækket er allerede fremtrædende som en stærk Valk

hélt rundt. I Fig. 37 sés dette Præparat fra Siden.

Fig. 32—34 er et og samme Præparat fra tre forskellige

Sider. Her er der det afvigende, at den Svikkel (II), der horer

til det overste Par, og er den eneste, som er bleven anlagt,

synes i Udviklingsgrad at ile forud for Sviklerne i det nederste

Par; thi som Fig. 35, der forestiller samme ovenfra, viser, maa

den med II betegnede Svikkel hore til 2det Par, da den staar

lodret over overste Par af Blomstergrene. Sét fra Siden (Fig. 34)

er Koppen helt skæv og skraaner ned til den Side, hvor Hun-

blomsten ene indtager Pladsen.

I Fig. 36 er der fremstillet en Endekop fra Siden, hvor kun

to Svikler ialt ere blevne anlagte, men allerede have begyndt at

danne hver flere Hanblomster.

Endekoppen af E. Lalhyris' Hovedstængel har saaledes en

fra Sidekopperne afvigende Bygning, den har kun fire (to Par)

Blade i sit Kopdække og kun fire, tre eller to (to Par eller

halvandet eller ét Par) Svikler. Oftest hæmmes iovrigt den hele

Kop paa et senere Stadium og slaar aldeles fejl.

En ældre Kop er aftegnet Tab. Il, Fig. 49; den viser sig

ogsaa i sit Ydre meget forskellig fra Sidekopperne.

Stillingen af Frugtbladene synes oftest at være den, som

sés af Træsnittet og af Fig. 39, Tab. II. En Gang har jeg iagt-





26

Folgeorden; der er blot det afvigende, at Svikkel V synes lidt

storre end IV; men det er ialfald tydeligt, at tredie Forblad (o)

staar paa den Plads, som Svikkel I indtager hos de med to For-

De andre fra denne Art hentede Figurer vise det samme,

og tillige den samme Anlægsmaade af Sviklerne, som hos de

tidligere omtalte Arter. Fig. 64—65 gengiver en Kop, der er

fremmeligere i Udvikling end den i Fig. 68—69 aftegnede; den

tydelig udtalte Folgeorden i Sviklerne saas bedre i gennem-

skinnende Lys end, saaledes som tegnet, med paafaldende. Fig.

66—67 ere de to Knopper fra Forbladene m og n af én Blomster-

gren ; w'sKnop (Fig. 66) er mindre udviklet end n's og antidrom

med den; den har Spiral til hojre, medens n's har den til venstre.

Foruden Forbladene er kun forste Kopdækblad med sin Svikkel

anlagt; medens paa Fig. 66 Svikkelen er usædvanlig lille i

Forhold til Dækbladet, er den af normal Storrelse paa Fig. 67;

paa Fig. 71, der ligesom Fig. 70 forestiller en anden Blomster-

gren, er den derimod temmelig stor. Mærkes bor, at Sviklerne

med tilhorende Dækblade paa disse Præparater særdeles tydeligt

staa ganske isolerede (Fig. 66—67, 70 og 71).

Hos de andre af mig undersogte Arter af Euphorbia, hvis

Udviklingshistorier jeg besidder mere eller mindre fuldstændigt,

har jeg ikke fundet nogetsomhelst, der afviger fra de i det fore-

gaaende nærmere gennemgaaede Arter. Kun skal jeg berbre

de Arter, som have en mangestraalet Skærm („umbella mul-

tiradiata« auct.). Betragtes en rent vegetativ Stængelspids, vil

man finde Bladene anlagte i Spiraler, men uden Akselknopper,

der forst komme tilsyne længere nedenfor Vækstspidsen. Paa

den Vækstspidse derimod, som udvikler Dækblade med Knopper

til Blomstergrene i Akslerne, sés en samtidig Udvikling af Dæk-

blad og Akselknop. Se Fig. 72 paa Tab. HI. Den bversle

tydeligt synlige Nydannelse er Akselknoppen til Blad 14. 1 Mel-
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lemrummet mellem Blad 12 og 10 kan det femtende Blad ventes,

men med Sikkerhed har jeg ialfald ikke kunnet se det.

Stængelkoppen hos denne Art (E. Esula) afviger i ingen

Henseende fra Stængelkopperne hos de andre spredtbladede

Arter. Et Par Gange har jeg fundet den dannet af otte Dæk-

blade og lige saa mange Svikler (der var ogsaa otte Kirtler); om

dette skulde staa i Forbindelse med en Udviklingsgang efter

Spiral 3
/8 istedelfor som sædvanlig efter % véd jeg ikke.

Blomstergrenenes Kopper afvige heller ikke hos denne Art

i noget fra dem, som vi have gennemgaaet i det Foregaaende.

Sammenstilles Resultaterne af de i det Foregaaende meddelte

Undersøgelser med Hensyn til den forste Fremkomst og Udvik-

ling af Vortemælkens Kop, ere de altsaa disse:

1. Kopdækbladenes Optræden karakteriseres ved en

yderst tilbagetrængt Bladdannelse, saa at de ved

tydelige Valke ved S vikke 1 a n læge n e s Grund.

2. Anlægene til Ha n b I o m s t- S v i k I e r n e ere virkelige

Knopper; de vise sig som h a 1 vk u gi e fo r ra ed e eller

noget kegleformet-halvkugleformede Vorter paa

Vækstspidsen.

3. Hver Svikkel-Knop anlægges paa samme Tid som

dens Stotteblad, saa at Blad og Knop altid træde

tiden findes de ved deres forste Fremkomst endog

lorenede i én e n e s t e C e 1 1 e vo r te. Kun i enkelteTil-

fælde iagttages Antydninger til, a t B I a d da n n e I se n

ved Stængel kopper, især naar de fh-ste af Svik-

lerne allerede ere anlagte (se Fig. 5 paa Tab. I,

Fig. 83 og 73— 74 paa Tab. III). Man kan da vel

ikke paavise det enkelte Dækblad; men en svag,



om ervd tydelig afsat Kant hele Stængelspidsen

rundt antyder Kopdækkets Plads.

4. De samme n horende Dannelser, Kopdækblad og

Knop, anlægges altid efter en især ved Knoppernes

Storrelse og Udviklingstrin tydelig udtalt Spiral,

de forudgaaende Forblades.

5. Dækbladene brede sig hurtigt til Siden, og omtrent

samtidig med, at alle femSvikler ere anlagte eller

lidt senere (se Fig. 14— 15), træde de forenede

frem som en sammenhængende Valk, det forste

Spor til det sambladede Kopdække. Dettes Flige

svare til de oprindelige Ko p -D æ kb I a d e.

For bedre at forstaa denne samtidige Optræden af Stotte-

blad og Akselknop, med Knopdannelsen langt overvejende over

Bladdannelsen, vil jeg henvise til nogle ganske analoge Tilfælde.

Bos Cturiferæ mangle i Regelen alle Spor til Stotteblade og

Forblade paa Blomsterstanden*); men i enkelte Tilfælde har

Wretschko dog iagttaget Stotlebladene paa Blomsterstandens

tidligste Udviklingstrin; de vise sig da som smaa Valke, i

Længdesnit som smaa hælformede Fremragninger ved Grunden af

de unge Blomsterknopper. De blive i Regelen ganske rudimentære

og ere paa ældre Blomster kun kendelige som „ein knieformiger

Wulst an der Basis des Bliithenstieles«; disse Dækblade have

„mit der axillaren Bliithenknospe nahezu gleichzeitig Entste-

hung«**). De Slægter, hos hvilke Wretschko har iagttaget

dem, ere Cheiranthus, Erysimum og Cratnbc, hos Lepidium cor-

datum har jeg iagttaget ganske det samme, en samtidig Op-

einiger Capparideen«, i Flora, 1865, og Wretschko: »Beitrag zur Ent-

wickelungsgesehichte der Cruciferen- Bluthe« i Sitzb. d. k. Akad. d.

**
; Se Wretschko 1. c. S. 2-3 og Fig. 1-3 paa Tab. I.
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træden af Blomsterknoppen og det vaikformige Stotteblad ved dens

Grund, og jeg kan ikke tvivle paa, at dette Forhold vil genfindes

hos alle de andre Slægter og Arter, som have rudimentære Dæk-

blade*).

En lignende Udviklingsgang har jeg iagttaget paa flere Græs-

blomsterstande, og egne Undersogelser, saavel som de i Littera-

turen optegnede talrige Udviklingshistorier, bringe mig til at

tro, at den ikke er et sjældent Fænomen indenfor Planternes

flora le Sfære.

Som Exempel paa en Græsblomsterstand, der viser del her

sagte, vil jeg anfore Udviklingen af Akset hos Hordeum hexastichutn.

Paa Tab. III er i Fig. 85 aftegnet Spidsen af et ungt Aks.

Foroven sés den kegleformede afrundede Vækstspids. Den forste

Fremragning (A) paa dennes venstre Side er en Knop, af hvilken

tre Smaa-Aks senere udvikles; men den umiddelbart neden-

for den værende lidt mindre Fremragning (0) er Stottebladet,

der her forbliver rudimentært og snart endog knap kan findes

mere. Paa hojre Side sés næste ældre Knop (/?), der derfor

er lidt storre, og Stottebladet (£) under det iigesaa. Sammen-

stiller man disse Dannelser med Dækblad- og Svikkeldannelsen

hos Euphorbia, t. Ex. paa Fig. 10, I eller paa Fig. 15, III og IV,

Fig. 70 og 71 o. fl., er Ligheden slaaende**).

**) Ved ;.t fok'.; H.^uv . <>.- st.i.l-.e Vh-uivu vil man let forstaa Ud-

viklingen af hele ByS-Akset. Først anlægges altsaa et Dækblad og dets
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For vi gaa videre i Betragtningen af Koppens Udviklings-

de tilsvarende hos Payer og Baillon, hvilke vi bedst kunne

gennem Tykt og Tyndt. Naar jeg aldeles ikke kan folge dem,

tvertimod maa erklære deres Undersøgelser over de n u foreliggende

Punkter for gennemgaaende at være fejlagtige og overfladiske,

er dette for saa vidt betænkeligt nok, som Payer (Organog. 521)

siger, at han fire Aar i Træk hvert Foraar har verificeret Rigtig-

heden af sine Undersogelser for at være sikker i sin Sag overfor

Flertallet af Botanikere, der jo afvige fra ham, og som Baillon

forsikrer, at Pay er s Undersogelser ere gjorte „avec une extréme

précision" (Baillon, Étude, S. 55) og anforer, at han selv

(o: Baillon) har „constaté les faits qui précédent sur plus de

tren te éspéces d'Euphorbes". Men ikke desto mindre maa

jeg fastholde, at der i deres Undersogelser over Udviklings-

historien er meget Urigtigt.

1. Om Forbladene paa Blomstergrenene hedder det (Payer

S. 521), at de opstaa paa samme Tid. For den Art, som

dette undertiden gælder; se min Tab. II, Fig. 43, hvor den

under Hovedfiguren værende Fig. tf, der er det næste nedenfor

stillede Blads Akselknop, har to ligestore Blade paa den meget

brede og flade Vækstspids. Ogsaa andetsteds kan det, som

blad der er 1ste og hvilket 2det; men i Regelen er dette let

formedelst Forskellen i Stbrrelse, og Baillon maa vist have fundet

rstanden træde senere frem end de ..vor d<

anforer som Exempel Poa annua; jeg >

denne Angivelse beror paa en Fejltagelse
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det saaledes hos mindst de 25 af sine 30 Arter, om ikke hos

de 29. Selv hos den modsatbladede E. Uthyris har jeg næsten

altid kunnet afgore, hvilkel der er Forblad m og hvilket n.

(Se Fig. 43, A). Pay er s Figur 3 paa hans PI. 107, kopieret i

min Fig. 61, er i delte Punkt næppe naturtro.

2. Om Kopdækket hedder det dernæst (1. c. S. 521) : „Le

calice se compose de cinq sépales; il y en a deux en avant,

deux sur les colés , un cinquiéme en arriere. Malgré

toutes mes recherches, il m'est impossible de constater s'ils se

montrent sur le réeeptacle tous å la fois ou successivement".

For mig er det „complétement impossible" at forstaa, at

Pay er har kunnet faa en Figur frem, som hans Fig. 3 (gen-

givet paa min Tavle II, Fig. 61); de med * betegnede Dannelser

ere nemlig „Bægerbladene" ifolge Pay er. Saaledes anlægges

„Bægerbladene" (d: Kopdækbladene) aldrig, hverken for deres

indbyrdes Forskel i Storrelse. Hvad han maa have sét. er de

unge Blad-Svikkelanlæg; men da maa han ogsaa have kunnet

se Forskellighederne i Storrelse og Udviklingsgrad mellem dem

og opdage Spiralfolgen. Jeg har næsten aldrig kunnet undgaa at

se dette. Payers Fig. 1 og 2 kunne være rigtige; hans Fig. 3

er baade galt tegnet og galt opfattet. Jeg troer, efter alt

hvad jeg har sét, at turde paastaa: de med s betegnede Dan-

nelser kunne ikke se saaledes ud og have aldrig været „Bæger-

blade" alene. Den hele Figur er efter min Mening Billedet

af „une idée préconcue«.

Ogsaa hos Baillon hedder det (Étude, S. 53): „Le calice

apparait d'abord*) sur Faxe, dans Fordre quinconcial". Rigtig-

nok tilfdjer han det sidste med Reservation, da Iagttagelsen af

deres Fremkomst folge saa hurtigt efter hverandre. Han tilfojer:

„Les cinq divisions se disposent d'ailleurs ultérieurement en pré-
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sépale 2 posténeur (Fig. 5)".

Hvorledes Fig. 5 paa hans PI. I skal vise det, han her

siger, fatter jeg ikke. Jeg har overhovedet aldrig hos de af

mig undersogte Arter kunnet se dette quincunciale Knopleje af

KopQigene saaledes, at jeg virkelig var overbevist om dets Til-

Knopleje. Ba il Ion s Fig. 5, Pi. I, viser heiler ikke Spor til

noget saadant; men forovrigt bor bemærkes, at ogsaa Schacht

(Lehrbuch, II, S. 338) omtaler og aftegner Knopleje af Kop-

fligene hos E. Canariensis. Sammenlign iovrigt ogsaa Roe pers

Enum. S. 35.

lejet, som han aabenbart antager (se hans Diagram PI. I, Fig. 34),

giver os Anvisning paa Ordenen, i hvilken „Bægerbladene" ere

blevne anlagte, er denne Ordensfolge urigtig. Vel staar der,

som Pay er siger, ét „Bægerblad" bagud imod Aksen, to ud til

ere ikke Nr. 1 og 3, som Baillon siger, men Nr. 2 og o (eller

Nr. 1 (eller 5), og staar vel endelig sjælden nojagtigt i Midtlinien.

Man sammenligne Træsnittene Side 15 og Side 25.

Med Hensyn til Koppens Taxonomi er jeg kommen til fol-

gende Resultater. Spiralen er som anfort foromgaaende paa

Blomstergrenene. Ftirste Kopdækblad staar derfor paa den

bagerste Side af Koppen; men med Hensyn til dets Stilling der,

tror jeg, at det er nogen Variation underkastet. Wydler stiller

det i sit Grundrids (Flora 1845, Tab. IV, Fig. 1) nojagtigt i

Midllinien, 90° fra hvert Forblad; denne Stilling har jeg vel

undertiden sét (saaledes synes Fig. 15, Tab. I, at vise dette

Stillingsforhold, der synes at være det almindeligste for Forblad o

hos E. Uelioscopia, se Fig. 5, S. 25), men oftest staar det nær-
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Fremkomst, hvoraf man maaske kan uddrage den Slutning, at han

tror, at de komme samtidigt tilsyne. Dog hedder det nogle

Linier længere nede: „Pistil. Lorsque les deux premieres éta-

mines sont nées* o. s. v. Heraf maa man slutte, at Stovdragerne

givet i Fig. 62 paa min Tab. II), se vi kuglerunde Vorter af

lige Storrelse, som derfor sikkert ogsaa maa antages sam-

tidigt anlagte, og staaende et Stykke ovenover de allerede an-

lagte Bægerblade. Der er altsaa her en vis Modsigelse og

Uklarhed. Hos Baillon faa vi bestemtere Oplysninger. Der

hedder det (S. 53): „Ce qui se montre immédiatement, aprés

ces folioles calicinales, e'est l'androcée. 11 se compose seule-

ment dans son origine de cinq mamelons qui paraissent simul-

tan é ment sur le réceptacle arrondi". Ifolge mine ovenfor

fremstillede Iagttagelser er dette galt; ja saa meget afviger jeg

i disse Hovedpunkter fra Baillon og Pay er, at man skulde

tro, at vi ikke havde havt Blomster af samme Planteslægt for os.

Jeg har derfor ogsaa troet at burde lægge særdeles Vægt paa

denne Side af Udviklingen og oplyse mine Iagttagelser ved et

stort Antal Præparater, tegnede med camera clara og omhyggelig

undersogte saavel i paafaldende som gennemskinnende Lys.

Man sammenligne Payers Figurer 3, 4 og 5 (kopierede i mine

Fig. 61, 62 og 63), med mine Fig. 43-44, 50, 54—55 af den

samme Art (E. Lathyris), eller med de forskellige Billeder af

Grenkopper af andre Arter paa Tab. I og Tab. III, og For-

skellen vil være iøjnefaldende.

Endnu en Ting vil jeg giire opmærksom paa, for jeg gaar

Grenkop, idet denne, naar den betragtes forfra, oversås i storre

Omfang end bagfra, hvilket vel staar i Forbindelse med en ejen-

dommelig Stilling i Akselen
;
Kopdækket bæver sig hojere i Vejret

paa Bagsiden end paa Forsiden, og Svikkel I og III staa tilsyne-

ladende hojere paa Vækstspidsen end Svikkel II og V. Man sam-
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med Fig. 10 (bagfra), Fig. 14 (forfra) med 15 (bagfra), Fig. 16

(forfra) med 17 (bagfra), Fig. 18 med 19, Fig. 20 med 21;

paa Tab. II: Fig. 43 med 44, Fig. 54 med 55; paa Tab. III:

Fig. 69 med 68 og Fig. 76 med 75. Den gennemgaaende Over-

ensstemmelse heri, som i alt ovrigt, forekommer mig tillige at

tale for mine Figurers Overensstemmelse med Naturen. Payer

og Ba ilion have Intet af dette; de Kopper, som de have af-

Kopdækkets Udvikling. Gaar jeg nu videre i mine egne

Undersogelser over Koppens Udvikling, vil jeg forst nærmere

betragte Kopdækkets. Vi have sét, at det opstaar af de for-

enede (sammenvoksne) Dækblade og straks efter disses Forening

lerne. Denne Valk har i Begyndelsen kun nogle svage Udbugt-

ninger fortrinsvis foran Stovdragergrupperne, saa svage, at de ikke

engang altid bestemt kunne paavises. De sés paa Fig. 16—17,

men ikke bestemt paa Fig. 18—19, heller ikke paa Fig. 54-55,

men derimod tydeligt paa Fig. 64—65, hvor de navnlig paa

Forsiden af Kopdækket (Fig. 65) ere usædvanlig stærke.

Dernæst komme nye Udbugtninger frem mellem de gamle,

eller Kopdækkets Rand viser sig paa et noget senere Trin tyde-

ligt 10- eller 9-bugtet. De mellem de oprindelige og udfor

Mellemrummene mellem Sviklerne liggende Udbugtninger udvikle

sig til Kopdækkets Kirtler. De sés som svage Udbugtninger

paa Fig. 20—21 (betegnede med <jf, medens KopdækGigene be-

tegnes /); de sés ligeledes paa Fig. 80, skont ikke bestemt. 1

Fig. 28 (til hvilken Fig. 27 og 29 svare som jævnaldrende Ud-

viklingstrin) ere de allerede meget stærke; Kirtlerne (g) ere

kendelige paa, at de ere mere rektangulære; i Fig. 30 eés de

atter, og i Fig. 22 have vi dem næsten helt udviklede og meget

kodfulde, medens Kopfligene allerede have deres frynsede Spidser.
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Af de efter Bygningsplanen tilstedeværende fem Kirtler

kommer den ene, som findes paa den forreste Side af Blom-

stergrenenes Kopper, aldrig til Udvikling; disse have derfor

hojst fire Kirtler, men fem Flige (se Grundridsene S. 15 og 25).

Ned i dette Mellemrum, hvor Kirtlen mangler, bojer Hunblomsten

sig senere under Blomstringen. Stængelkoppen har altid fem

Kirtler.

Baillons Fig. 4, PI. I, er atter en halv skematisk Figur;

saa regelmæssig femlappet som her viser det unge Kopdække

sig aldrig, 'ligesom det heller ikke, naar Han- og Hunblomsterne

og saa stort, ej heller saa halvkrukkeformet eller halvkugleformet

noget indsnævret Skaal for sig.

lovrigt ere Payers og Bai 11 on s Udtalelser om Kopdækket

rigtige (se Pay er 1. c. S. 522 og Baillon I. c. S. 53). Deres

Bemærkninger om Knoplejet har jeg ovenfor (S. 31) berort.

Hanblomsternes Udvikling. Det paavistes ovenfor, at Svikkel-

anlægene ere Knopper, og at de blive synlige og derfor vel ogsaa

anlægges efter bestemte Spiraler. Det unge Svikkelanlæg har

en temmelig regelmæssig flad Halvkugleform (se Fig. 10, I; Fig.

76, II o. fl.). Snart antager det bestemtere en afrundet Kegle-

form og begynder nu tillige at blive skævt, idet den ene Side

ved dets Grund udvikler sig stærkere end den anden. Alle

fem Svikler ere i Regelen anlagte, naar dette tager sin Begyn-

delse. Dette Udviklingstrin sés tydeligt i Fig. 16, II og 17, III

paa Tab. I, og Fig. 68, II og 69, I paa Tab. III.

Lidt senere sés, at Grunden til denne Skævhed er den. at

en ny Vorte udvikler sig ved Grunden paa en af Siderne af hin

forste. Dette sés paa Tab. I i Fig. 17, I, Fig. 18, II, Fig. 19,

III, p^ Tab. II i Fig. 55, I, og paa Tab. III i Fig. 73, I og II.

I denne sidste Figur sés Svikkelanlægene ovenfra, ligesom i

Fig. 8, Tab. I; de vise sig da som ovale Cellemasser, der ved
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den ene Side have en efter Udviklingsgraden svagere eller be-

stemtere fremtrædende Valk. I Fig. 73 er Svikkel I saaledes

meget tydelig ældre end II.

Disse to saaledes dannede Vorter udvikle sig umiddelbart

videre til de to forste Hanblomster („Stovdragere« hos Linné

og Baillon), og naar den 2den begynder at faa en tydeligere

Kugleform, flader den 1ste sig ofte allerede af paa sin Top, og

en svag Fure ned ad dens Midte antyder Skillelinien mellem de

to Stovsække i Stovknappen (se Fig. 19, I og Fig. 20, II).

Efter dette bemærkes en Nydannelse ved den Side af den

1ste Hanblomst, som er modsat den, hvor den 2den dannedes,

og der danner sig her paa samme Maade en ny halvkugleformet

Vorte, den 3die Blomst, som ikke alene staar paa modsat

Side af den 2den, men ogsaa lavere end denne (eller nærmere

Koppens Omkreds). Fig. 57 paa Tab. II viser dette Trin hos

E. Lathyris; hos denne Art synes Hanblomst-Vorterne altid at

være i betydeligere Afstand fra hverandre fra forste Begyndelse

af (se ogsaa Fig. 53 og Payers Fig. 7, 8, 9 og 11 paa hans

PI. 107), end ellers er Tilfældet; thi som oftest staar 3die Vorte

tæt op til 2densSide, saaledes at de stode op til hinanden om-

trent lige for Midten af 1ste Hanblomst. Sammenlign Fig. 29 c

paa Tab. I, hvor Hanblomsterne i den ene Svikkel ere betegnede

a, b, c og d; eller Fig. 30 (Tab. I) og hosstaaende Træsnit.
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4de Hanblomst anlægges ved Grunden af den ene Side af 3die,

saaledes at den kommer til at staa lige under 2den Hanblomst

(d under b i Fig. 29 og 30); 5te ved Grunden og til Siden for

4de, saa den kommer til at staa lige under 3die, og idet nu

Udviklingen fortsættes i denne Takt i længere eller kortere Tid,

alt efter den enkelte Arts Natur, opstaa de to parallele og alter-

nerende Rækker af Hanblomster, som danne hver enkelt Svikkel.

(Se Grundridset af Koppen, Træsnit 3, S. 15, hvor de indenfor

hvert Kopdækblad anbragte to Parallelrækker af Kredse i udad

aftagende Storrelse ere Sviklerne). Den i Fig. 53 af E. Lathyris

skitserede Svikkel er ved Tryk bleven lidt mere udspresset end

ellers vilde være Tilfældet; men de to Rækker af Hanblomster

sés her tydeligt.

Retragtes en Svikkel fra Siden, som i Fig. 29 og 30, Fig.

52 og Fig. 82, sés de ældste, længste og i det Hele mest ud-

formede, yderst og lavest. Den hele Gruppe af Hanblomster

hænger lidt sammen ved sin Grund eller har der en hojst ube-

tydelig fælles Akse (se især Fig. 82). Meget mærkelig er den af

Baillon (Étude, PI. I, Fig. 17) aftegnede Svikkel af E. Jac-

qiniiflora, hvor alle Hanblomster synes anbragte paa en lang

sojleformet Akse.

Payer (Organ. S. 522) og Baillon (Étude S. 53—54)

beskrive denne Hanblomsternes Udvikling temmelig rigtigt; dog

sige de, at den 3die Hanblomst (Stovdrager) er stillet „immé-

diatement au-dessous de la premiere«. Den 1ste Hanblomst

staar ifolge mine Iagttagelser i Regelen temmelig noje over

Midtlinien mellem de to Rækker (se de allerede citerede Figurer

og Fig. 9, Side 37), og iovrigt visePayers egne Figurer (navnlig

Fig. 7, 8, 9, 11, 16, PI. 107) det samme, som jeg har sét,

med Hensyn til dette Punkt.
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Wydler siger (Flora 1845, S. 453): „Die Einer Inflore-

Aufbliihfolge der 5 Wickeln eines Bliithenstandes schreitet diesera

Seite fort". Skont han næppe slutter dette af andet end, hvad

man kan se af den udvoksne Kop, og af Hanblomsternes Ud-

springsfolge, er det aldeles rigtigt. Undersogelsen af de unge

Tilstande viser det paa det Bestemteste og langt tydeligere.

Betragter man t. Ex. Tab. I, Fig. 8, vil man se Hanblomst

2 i hver eneste Svikkel paa hojre Side af Hanblomst i. I Fig.

18—19 vil man finde dem alle paa venstre Side af denne; lige-

ledes i Fig. 20—21; og hvilken af Figurerne 22, 29, 30, 64—65,

73, 81 man studerer, vil man Onde Homodromi af alle Blomster

af 1ste Orden i de fem Svikler.

Af og lil kan man vel træffe en Undtagelse; ligesom jeg

(ovenfor S. 16) har iagttaget E. Helioscopia's fem Kransgrene

indbyrdes baade bomodrome og poecilodrome , har jeg ogsaa

sét Poecilodromi, men sjældent, mellem de 1ste Akser i Koppens

fem Hanblomsterstande. Paa Tab. III, Fig. 80, er afbildet en

Svikkel I antidrom med dem, og i hosstaaende Træsnit vil man se

en anden Undtagelse, hvor Svikkel 3 er den antidrome.
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Det synes især at være Svikkel I, sjældnere en af de andre

Stængelkoppen hos E. Lathyris danner i denne som i andre

Henseender en Undtagelse, idet den for det forste har langt

det andet synes, at Blomst 2 ikke har nogensomhelst lovbestemt

Plads (man sammenligne Fig. 35, 38, 36 og 39) eller med

andre Ord, at Poecilodromi her er Regelen.

Wydler opdagede saaledes vel Sviklernes indbyrdes Homo-

dromi, men hvad han ikke med Sikkerhed*) kunde se paa den

hæng med hele Koppens eller Blomstergrenens Spiral. 1 Fig. 8

er Koppens Spiral en hojregaaende
,

og hver Stovdrager 2 staar

da paa hojre Side af Stovdrager 1 ; i Fig. 16—17 er Spiralen lige-

ledes hojre, og Stillingen af Svikkelens to forste Blomster derfor

den samme; men i Fig. 18, hvor vi se Stillingen forandret, er

de andre nyligt nævnte Figurer). Det er altsaa en Regel, fra

hvilken der vist kun gives faa Undtagelser, at ligesom de to

Grene fra to modsatte Forblades Aksler og deres Kopper ere

antidrome, saaledes er ogsaa den ene Kops Svikler — hvad deres

1ste Akse angaar — antidrom med den andens, og „Sviklernes

Udspringsfolge stemmer med Forbladenes Antidromi«; Wydlers

Tvivl er saaledes hævet, og den Formodning, som hans geniale

Forskerblik indgav ham, paavist at være rigtig.

Elter at Hanblomsterne ere anlagte saaledes, som jeg har

beskrevet det, skér deres videre Udvikling paa fiilgende Maade.

Den overste Del af dem bliver bredere, flader sig af i Spidsen

den seitlichen Vorblåttern eines Zweiges

en die Entfaltungsfolge der Wickeln der

folgt.. Alligevel er hans Grundrids af

1845, Tab. IV, Fig. 1, saa korrekt ogsaa i

2



og faar endog en svag Indbugtning der, medens samtidigt en

svag Fure ned ad Midten viser det Sted, hvor Knapbaandet vil

komme til at ligge i den nu under Udvikling værende Stovknap

(se Fig. 19, I; Fig. 29, b; Fig. 30, c; Fig. 57, og flere andre

Figurer). Snart antyder en Tverfure Skillevæggen mellem Rum-

mene i Stovsækkene; den indre Udvikling har nemlig heller

ikke staaet stille, der har dannet sig fire Slovknaprum, som sés

propfulde af Stovkorn, forend Stovknappen endnu er bleven hævet

i Vejret ved nogen betydelig Stilk (se Fig. 22, c; 29, o; 30, 6;

32; 52, c; o. s. v.). Forst efter dette Tidspunkt begynder Ud-

dannelsen af Stilken.

Naar Stilken („Stovtraaden" Linné) har naaet en vis Længde,

danner der sig — ofte efter at Karcellestrængen i dens Indre

allerede er anlagt — det mærkværdige Led ovenfor dens Midte,

der i Begyndelsen viser sig som en svag Opsvulning (se t. Ex.

de længste Stovdragere i Fig. 22), men snart tydeligere antager

Karakteren af et Led, derved at navnlig Cellevævet i den umid-

delbar ovenfor det liggende Del af Hanblomsten udvikler sig

kraftigere og i det Hele antager en anden Karakter end i den

nedenfor liggende, fra hvilken det skilles ved en Ringfure. I

det Indre af de to Dannelser synes Forskellighederne i Udvikling

at være mindre. (Sammenlign Figurerne hos Pay er og Bai 1 1 o n,

der ere tilfredsstillende).

Hanblomsterne vokse ud og Leddene danne sig paa dem,

de anlagdes. I én og samme Svikkel kunne derfor de inderste

sés leddelte, medens de yderste ikke vise Spor dertil, ja endog

have siddende StSvknap.

Rob. Brown og Roeper have lagt megen Vægt netop

paa Udviklingsmaaden af Hanblomsten og deri sogt et Bevis for

dens virkelige Blomsternatur. Den fiirste af dem fremhæver (se

det ovenfor S. 4 citerede), at Stovknappen i Begyndelsen er sid-

dende paa den nedenfor Leddet værende Stilk, selv lige til den

Tid, da denne allerede næsten har naaet sin fulde Længde.
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Leddet maatte altsaa paa den unge Hanblomst sés tæt oppe

under Stovknappen, og paa den gamle forholdsvis længere neden-

Roep er bekræfter dette. Men hos Payer og Bail Ion, mod

hvem hans nedenfor i Noten*) citerede Udfald er rettet, hedder

det simpelthen om Stovtraaden, at den „setrangle ensuite dans

culation« (Organ. S. 522), eller „s'articule plus tard, vers un

certain point de la bauteur« (Baillon I. c. S. 54). De to Herrer

kunne i denne Artikulation kun se en simpel Leddannelse, ganske

lig den paa Alchcmilla's Stovtraade, og de kunne ikke se den

omtalte Forskel i Voksemaade mellem Hanblomsten og dens Stilk.

Overfor Mænd som R. Brown og Roeper maa man være

dobbelt varsom i sine Udtalelser, naar man ikke tror at være

kommen til samme Resultat som de; men jeg kan ikke komme

til anden Erkendelse, efter gentagne Undersogelser, end at der

ikke findes en slig Vækstmodsætning mellem de to Dele, og at

Leddet ikke danner sig lige under Stovknappen, saa at denne

forst er „sessilis" paa sin Stilk. Tværtimod: den særlige Stov-

traad bliver i Forhold til Stilken kortere og kortere,

jo ældre Hanblomsten bliver. Stovtraaden begynder med

— saasnart Grænsen for den er synlig — at være omtrent

halv saa lang som dens Stilk, men den er i den udvoksne Blomst,

skont naturligvis absolut længere, dog ofte kun xk— */5 af Stilkens
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Nogle Exempler ville vise det tydeligere. Idet jeg ordnede

Hanblomsterne i forskellige Kopper efter deres Alder, saa godt

jeg formaaede, og derefter foretog Udmaalinger af Stovtraadens

Længde og Stilkens Længde, fik jeg folgende Rækker, der angive,

hvor stor en Brokdel hin er af denne. De yngste Blomster ere

de forste. Hos E. Lathyris: 0,5; 0,46; 0,46; 0,39; 0,4; 0,45;

0,48; 0,4; 0,36; 0,33; 0,33; 0,35; 0,18. Her var Stovtraaden

altsaa straks, efter at Leddets Plads var blevet synlig, halv saa

lang som Stilken; i den næstsidste Blomst, som endnu ikke

havde forlænget sig op over Kopdækkets Rand, derimod kun '/a

af den. I den sidste Blomst, som ragede op over Kopdækket

og havde aabnet Støvknap, var den endog kun % — Hos E.

Peplus har jeg faaet folgende Række: 0,5; 0,47; 0,42; 0,37;

0,35; 0,3; 0,3; 0,24. Stovtraaden begynder altsaa med at være

E. Helioscopia : 0,43; 0,44; 0,45; 0,41; 0,38; 0,37; 0,38; 0,41;

0,37; 0,36; 0,31. Hovedresultatet er det samme som hos de

andre. — Hos E. Græca: 0,6; 0,5; 0,55; 0,46; 0,4; 0,39;

Jeg maa saaledes her give Payer og Baillon Ret over

for Rob. Brown og Ro ep er; Leddelingen finder her Sted

paa samme Maade som hos Alchemilla vulgarisj som jeg har

undersogt, og jeg sér ikke nogen væsenlig Forskel.

Hvor den egenlige Vækst af Hanblomsten finder Sted for

Leddelingen, kan jeg ikke sige; rimeligvis over det hele; men

efter denne troer jeg ikke, at der finder nogen egenlig Nydannelse

af Celler Sted; Forlængelsen saavel af Stilken som af Stovtraaden

foregaar da ved en Strækning af det allerede dannede Cellevæv,

hvad jeg gentagne Gange har overbevist mig om ved umiddelbare

Maalinger af Cellernes Længde. Ligeledes vise Cellerne sig da

ofte luftfyldte.

Det er ovenfor omtalt, at Hanblomsterne strække sig op

over Kopdækket, aabne Støvknappen, udkaste Støvet, og at den

egenlige Blomst ( Støvdrageren )
derpaa falder af. Allerede
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Ro ep er og senere Wydler have udtalt, at der er en vis Or-

densfolge i disse Processer, idet en bestemt Stovdrager begynder,

derefter en anden med bestemt Plads o.s.v., og at dette staar

i Forhold til Koppens Spiral*). Dette er ogsaa ganske rigtigt.

Man kan, naar en Kop begynder at blomstre, tydelig folge Spiralen

lidt ældre Kop er Iagttagelsen meget vanskeligere, og maaske

finde da ogsaa smaa Afvigelser Sted.

Hunblomstens Udvikling. Man vil af Fig. 8, 14—15 og

16—17 paa Tab. I, af Fig. 54—55 paa Tab. II og af Fig. 68—69,

73—74 paa Tab. III se, at alle Hanblomst-Svikler ere anlagte,

og at Kopdækket tildels er tydeligt dannet som en sammenhæn-

gende Valk, for der endnu er Spor til Udvikling af Æg og

Frugtblade. Vækstspidsen rager op indenfor Sviklerne som en

afrundet Kegle med temmelig stejle Sider. Kun hos E. Lathyris

er den paa Grenkopperne, ligesom samme Arts vegetative Vækst-

spids, usædvanlig flad (Tab. II, Fig. 54).

Det forste Spor til Udviklingen af Hunblomsten giver sig

tilkende derved, at Vækstkeglen, naar den betragtes ovenfra, sés

antage en trekantet Form med meget afrundede Spidser (Tab. III,

Fig. 80 og 81); men sét fra Siden har dens Top endnu en flad

Runding, kun danner den en lidt bestemtere Vinkel med Siderne

end tidligere. Sammenlign Fig. 14-15 med Fig. 16—17, eller

Fig. 32—34 med Fig. 37.
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Lidt senere bliver Topfladen endnu bestemtere afsat fra

Siderne, og nu sés tillige tre halvkugleformede Vorter træde frem

paa Topfladen, lige ud for de tre stumpe Hjorner af denne.

Disse tre Vorter ere Ægene. De sés under Mærket ov i Fig.

18—19, 20—21, 39—42 og 64—65. De blive snart storre, og

idet Topfladen udenfor dem hæver sig i Vejret som halvmaane-

formede Valke — Frugtbladene — , dannes en forste svag Fure

De tre Frugtblade anlægges altsaa fuldkommen samtidigt

og ligesaa de tre Æg; derimod falder den forste Begyndelse til

Frugtbladdannelsen sikkert en Smule tidligere end til Ægene,

fordi Vækstspidsen viser sig trekantet (eller sekskantet, om man

vil), for der er Spor til Ægdannelsen.

Jeg vil med denne Fremstilling straks sammenligne Pay er s

Resultater. Han siger (S. 522): „Pistil. Lorsque les deux pre-

. . . „Au pied de chaque crénelure on remarque bientot, sur le

fond de la coupe pistillaire, une petite fossette qui devient de

plus en plus profonde, en sorte qua l'époque ou la coupe est

devenue un sac, le fond de cette coupe, ou plutot de ce sac,

Fremstilling af Frugtbladene som „trois mamelons*

efter mine Iagttagelser urigtig; den genflndes ogsaa hos

I. c. S. 54), der ligeledes lader dem allerede existere

, naar Ægene anlægges. Frugtbladene vise sig aldrig

elons", naar man derved vil forstaa „halvkugleformede
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Vorter", og det maa man gore, da Baillon og Payer andet-

steds betegne Dannelser af denne Form med dette Udtryk og

godt kende valkeformede Legemer, som de kalde t. Ex. „sail-

lies latérales, en forme de bourrelet". Baillon s Udviklings-

historie af Ricinus (I. c. S. 137), der meget bedre stemmer

med min af Euphorbia, viser dette. Lige saa urigtig er den

Fremstilling af Frugtknudens Hulheder som tre Huller, i hvis

indre Krog Ægene komme frem.

Hvad nu Hunblomstens videre Udvikling angaar, da bæve

Frugtbladene sig snart i Vejret til en lukket Frugtknude, idet

deres Rande brede sig til Siden og smelte sammen. Som sæd-

vanligt udvikler den egenlige Frugtknude sig forst, senere for-

længe Frugtbladenes Spidser sig, danne Griflerne og Arrene.

Disse sidste findes iovrigt antydede paa et meget tidligt Stadium,

idet Frugtbladenes Spidser t. Ex. allerede paa det i Fig. 23 af-

bildede Udviklingstrin vise sig tydeligt udrandede (sammenlign

ogsaa Fig. 27, 30 og 49).

Ægene, der forst ere smaa Halvkugler indenfor Frugtbladene

og aabenbart maa betragtes som disses Akselknopper, blive snart

mere valseformede, og Anlægene til Æghinderne vise sig som

svage Ringvalke ved Kærnens Grund. Tidsforskellen mellem

Fremkomsten af den inderste og yderste Æghinde er saa ringe,

at man kunde fristes til at sige, at de anlægges samtidigt. Ifolge

Baillon er Inderhinden som sædvanligt den forste, og Yder-

hinden kommer efter den. Man sammenligne imidlertid min

Fig. 23, hvor der endnu intet Spor er til Integumenter , med

Fig. 60, hvor begge ere antydede. I Figurerne 18, 20, 58,

59, 27, 23, 60, 24, 45, 26, 46, 47 og 48 have vi hele

vendt Æg, med to Hinder, af hvilke den yderste er stærkt op-

svulmet om Kimmunden til den saakaldte „caruncula".

Pavers Fig. 21 og 22 paa PI. 107 ere forfejlede; saaledes

se Ægene aldrig ud.
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Hvad Spidsen af Vækstkeglen angaar, da sér man den forst

næsten forsvindende mellem Ægene, men senere udvikler den

sig raskere, og fra den udgaa de Hætter („les chapeaux de tissu

conducteur* Baillon), som i forskellig Form og Udvikling rage

frem over Kimmunden (se Tab. II, Fig. 47).

Paa de fleste Arters Hunblomster danner der sig under

Frugtknuden en ringformet Valk, der som ovenfor omtalt (S. 5)

hos visse Arter kan naa en betydelig Storrelse og blive bæger-

lignende. Hvorledes dens Udvikling her forholder sig, véd jeg

ikke, da ingen af de af mig undersogte Arter havde den saa

stor; hos alle de undersogte sés det forste Spor til den derimod

bestemt længe efter, at Ægene ere vidt udviklede og Frugt-

Baillons (Étude, S. 55) og Payers (S. 524) Angivelser

ere i saa Henseende nojagtige.

Endnu ere Frugtbladenes Sti lli n gs fo r h o I d at omtale.

Indbyrdes have de Divergensvinkler paa 120°. Med Hen-

syn til deres Stilling til de foregaaende Kopdækblade har

Baillon begaaet en ubegribelig Fejl, som et Blik med uvæbnet

Oje paa en Kop vilde kunne rettet, og som unge Tilstande vise

paa det Bestemteste. Han angiver nemlig (se hans Grundplan,

PI. I, Fig. 34 samt Fig. 5, og Teksten S. 54 og 282*)), at det

ene Frugtblad ligger i Koppens Midtlinie og vender indad mod

Moderaksen, mod hans 2det „Bægerblad". Dette er aldeles

urigtigt; thi det Frugtblad, som ligger i Midtlinien, vender fremad

og ikke bagud; det kommer derved til at ligge omtrent ud

for Mellemrummet mellem 2det og 5te Kopdækblad, der hvor

Kirtlen paa Grenkopperne mangler, netop det Mellemrum, i

hvilket Hunblomsten senere under Blomstringen bojer sig ned.

Det er om dette Frugtblad, at Ro ep er siger, at dets Æg ofte

aborterer. Disse Stillingsforhold have Ro ep er og Wydler for-

længst angivet, og den Sidstes Grundplan af Vortemælks-Koppen
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(Flora 1845, Tab. IV) viser det paa det Bestemteste. Se der-

næst mine Figurer og Grundplan S. 15 og S. 25. lovrigt kan

man a priori sige, at Baillons Angivelse, at de ere modsatte

„Bægerblad" 1, 2 og 3, maa være ukorrekt; der skulde nemlig

da være Divergensvinkler mellem 1, 2 og 3 af 120°, medens

der er 144° og 72°. Det Kopdækblad, som nærmest staar mod-

sat et af Frugtbladene, er det 3die (se Grundplanen S. 15).

Selv naar der, som hos E. Helioscopia, findes tre Forblade

og Kopdækbladenes Numere forandres, synes Stillingen af Frugt-

bladene dog at blive den samme i Forhold til Aksen og For-

bladene, og de andre smaa Forskelligheder, som kunne findes i

Stillingsforholdene og som ovenfor ere omtalte, synes ikke at

indvirke paa Frugtbladenes.

Hos E. Lathyris fandt jeg, som anfort, Kopdækket i Stængel-

koppen dannet af to Par korsstillede Blade; man vil af Fig. 39

paa Tab. II og af Grundplanen S. 22 se, hvilken Stilling Frugt-

bladene indtage. Et af dem er omtrent modsat et al Bladene

i nederste Bladpar. Hvad angaar Stillingen af Frugtbladene i

de andre Stængelkopper, da har jeg ikke tilstrækkelige Iagttagelser

Om Frugtbiadenes Stilling i Forhold til Hunblomstens Bæger-

blade se Rob. Browns ovenfor (S. 5) citerede Ord.

Efter Blomstringen og under Frugtens Modning forlænges

Hunblomstens Stilk betydeligt, saa at den, naar Frugten er

moden, ofte er bleven dobbelt saa lang som Kopdækket. Den

bliver ogsaa ofte tykkere og kraftigere og bliver staaende, efter at

Frugten har aabnet sig og er falden af.

Kopskællenes Udvikling. Pay er siger (Organ. S. 523)

„Disque. Les ovules sont nés déjå depuis longtemps dans l'ovaire

lorsqu'on voit apparaitre sur le réceptacle cinq petits mamelons

sent rapidement et forment des appendices qui sont simples

dans VEuphorbia lathyris, mais qui se déchiquettent en une mul-
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titude de laniéres dans VEuphorbia characias, ceratocarpa. Ces

appendices simples ou laciniés, qui naissent ainsi entre les

étamines, longtemps aprés l'apparition du pistil, sont des dépen-

dances du disque." Hos Baillon findes den samme Udvik-

lingshistorie (Etude, S. 50 og 54) med Tilfojelse af, at disse

ou moins comprimée bilatéralement«, og som efter Artens Natur

deler sig i Flige eller forbliver hel.

1 alt Væsenligt maa jeg bekræfte disse Iagttagelser. Paa et

Udviklingstrin som det, der er afbildet Tab. I, Fig. 18—19, vil

man endnu ikke finde Spor til Kopskællene, næppe nok i Fig.

20—21. Paa Fig. 29, til hvilkel Trin svarer en Kopdækrand

som Fig. 28 og et Udviklingstrin af Hunblomsten som Fig. 27,

I Fig. 30 (Tab. I) ere de betydeligt stbrre, men hele Koppen

er nu ogsaa langt videre i sin Udvikling, idet t. Ex. Frugtbladene

næsten have sluttet sig sammen til en lukket Frugtknude. De

have nu en langt hurtigere Vækst end Hanblomsterne, idet de

t. Ex. i Fig. 22 sés som liniedannede tynde Legemer (s), der

allerede have naaet hine i Længde eller endog ere lidt længere.

Kopskællene ere altid klare, gennemsigtige, dannede af tynd-

væggede Celler og aldeles uden Kar, hvad allerede Ro ep er

udtaler. Deres Stilling er altid mellem Sviklerne, aldrig

indenfor de enkelte Sviklers to Rækker, og de ere i Tal enten

enlige, saa at der kun er et eneste Skæl mellem to Svikler, som

hos E. Peplus (se Fig. 22), eller de kunne være Qere i Tal;

endelig kunne de være fligede og lasede paa forskellig Vis.

Interessantest med Hensyn til deres Fremkomst har jeg

fundet dem hos E. Esula og nogle andre Arter med „mange-

grenet Skærm«. Paa Tab. III er i Fig. 77 og 78 givet en Af-

bildning af dem hos den forste. De komme her næppe frem

som „des mamelons uniques", „primilivement simples", men straks

fra forst af som uregelmæssige kam- eller bladagtige Legemer (s)
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af ubestemt Form og Antal, mellem' Sviklerne. De staa ofte to

Side om Side, saa at man kan tillægge hver Svikkel én (se t. Ex.

Fig. 78, de midterste, Fig. 77, de til hojre); men om det end

en Gang imellem er tydeligt, at der staar et Kopskæl ved Grunden

af én bestemt Hanblomst, er det dog langtfra altid muligt at paa-

vise dette. De ere desuden snart flere, snart færre end Hanblom-

sterne, saaledes som Baillon ogsaa omtaler det (1. c. S. 50)*).

Jeg har i det Foregaaende givet en detailleret Fremstilling

af mine Undersogelser over Udviklingen af Vortemælkskoppen som

Helhed og af dens enkelte Dele. Jeg har sammenlignet dem

med de to franske Organogenisters Iagttagelser, de vigtigste og

fuldstændigste , der ere komne frem paa dette Omraade, og jeg

har paavist, i hvor mange og væsenlige Punkter jeg afviger fra

dem; jeg kan ikke overalt tilkende dem Karakter af Noj

og Omhyggelighed. Tværtimod maa jeg udtale, at de paa flere

Steder tydeligt bære Præget af at være paavirkede af „une idée

préconcue«.

Foruden disse to Forfatteres Arbejder er der kun givet faa

Bidrag til Vortemælkskoppens Udviklingshistorie. Guillard har

leveret en Udviklingshistorie, som han omtaler en passant, og

som jeg skal berore længere nede, og Schleiden synes lige-

mere omfattende Udviklingshistorie giver derimod et Skrift af

Guilelmus Budde: „De Euphorbiæ Helioscopiæ L.

floris evolutione«, Bonnæ 1864,

et, saavidt jeg kan domme, aldeles værdilost Arbejde, der er ud-

givet som Doktordisputats under Schachts Auspicier.

*) Det er vel nærmest Esula og lignende Arter, som Baillon omtaler

(Etude S. 50): .Dans certaines espéces, il est vrai, alors méme qu'elles
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Efter en meget fattig og tillige fejlfuld Beskrivelse af Eu-

phorbia- Slægten og af Arten Helioscopia genriemgaar han de for-

skellige Forfatteres Meninger om Vortemælkens Kop. At L a m a r c k

og Jussieu allerede have havt den af Ro b. Brown bestemtere

udtalte Tanke, synes han at være uvidende om. Mærkes bor det

dog især, at han, foruden at han ikke nævner Pa y e r og B a i 1 1 o n,

ikke engang kender sin egen Landsmand Wydlers udmærkede

Arbejder, skont han dog citerer fjernere liggende Værker, saasom

Endlichers Genera, Kochs Synopsis, Schmitz et Regels

„Flora Bonnensis« og gamle Tournefort fra Aar 1700.

Hans tredie Kapitel behandler Udviklingshistorien. Jeg vil

anfore de vigtigste Differenspunkter mellem ham og mig med

hans egne Ord og særlig fremhæve Hovedpunkterne.

S. 18: „Posthac (o: efter at Forbladene paa Blomstergrenene

ere anlagte) sub puncto vegetationis quatuor verrucæ existunt,

verrucis principalibus plures aliæ minores oi ianlur, quæ cum

his coalescunt vel potius divisæ non permanent et lacinias eiliatas

conformant«. Jeg genkender slet ikke mine fem Kopdækblade,

og deres smaa Randflige og Ciiier, der synes at skulle opstaa

af — Vorter!

ciniis alternantium orbis exoritur, quæ glandulæ fiunt". Jeg kan

lige saa lidt genkende mine Kopdækkirtler; ogsaa Pay er og

Baillon ville her protestere mod, at Kirtlerne skulle opstaa

rudimento quidem conspicuo, primum, ut pro certo afGrmare

og Baillon ville protestere paa det kraftigste, og jeg med dem.

At Hunblomsten anlægges efler, at HanblomstsviLlerne ere an-

lagte, er udenfor al Tvivl. Kun Guillard (se nedenfor S. 100)

synes at ville give Bud de Ret.



o2

lum connatis, sub puncto vegetationis tres verrucas nasci

quæ tribus foliis florem femineum formantibus respondent". Jvfi

hvad der ovenfor S. 45 sagdes om Baillons og Payers „ma

primordia verticilli florum masculorum primi, tamquan

orbis quinque vel in superiorura ordinum inflorescentiis
,

qua

præcipue perscrutati sumus, quatuor verrucarum oriuntur

Ibid. : „Hoc primo florum masculorum verticillum paullun

evoluto, secundus oritur." „Hic secundus verticillus.

quem plerumque ut primum quatuor membris constare inveni,

eodem modo, quo primus, evolvitur, cui fere oppositus esse

videtur « Heller ikke dette stemmer med Sandheden, som mar

stillinger. Intetsteds, selv ikke i Grenkopperne, der vel kun

have fire Kirtler, men fem Kopflige, anlægges der fire Svikler

Ej heller er den 2den „verticillus" modsat den forste.

Buddes Slutning, at Koppen er en Blomsterstand (1. c.

S. 24) har, da den bygges op paa de foregaaende gale Præ-

misser, selvfolgelig ingen Værd, og det er et Tilfælde, at den

bliver rigtig; lige saa lidt Værd have hans Hypotheser, at Kop-

skællene ere golde Hanblomststilke, at Kopdækket er dannet al

to Kredse af Blade (fire i hver i alle Kopper, Endekoppen al

Hovedstængelen undtagen). En Droftelse af, hvil ken Blomster-

stand Koppen kan være, en sammenlignende Undersogelse af de

nærstaaende Slægter — dette og meget mere vil man forgæves

soge i dette Arbejde, som forhaabenlig for Eftertiden vil faa Lov

at gulne upaaagtet i Bibliothekerne.
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Idfiklingshistoriens Dora og Betydning. Det var i Kraft af

Udviklingshistorien, at Payer og Baillon vovede at kaste

Handsken til dette Aarhundredes storste Morfologer og at op-

tage den gamle Linné'iske Lære. Giver Ddviklingsbistorien

dem da nu Ret hertil? viser den, at Koppen er en Blomst,

eller viser den det modsatte? Naar vi ikke gaa i det Enkelte,

bestemt, at Vortemælkens Kop er en Blomsterstand. Det frem-

gaar ubestrideligt af mine Iagttagelser, der netop i dette Punkt

mere end i de andre afvige fra Payers og Baillons, at Kop-

dækket er dannet af Blade, som staa i en umiddelbar Fortsæt-

Stovdragergrupperne udvikles af Cellemasser, der utvivlsomt ere

Kopdækbladenes Akselknopper. Men i samme Ojeblik, som dette

er sikkert, hore Kopdækbladene ogsaa op at være Bægerblade,

Stovdragergrupperne at være sammensatte Stovblade og den hele

Antoge vi, at hine præglose Cellemasser, som ere Anlægene

til Sviklerne, vare Bladanlæg, saa vilde vi her have den mær-

keligste Blomsterudvikling, «om endnu er kendt. Thi vi kende

ikke en eneste Blomst med folgende Udvikling: forst anlægges

et Bægerblad og samtidig dermed et det modstillet Stovblad;

saa anlægges efter Spiral 2
/5 et 2det Bægerblad med Stovblad,

saa et 3die o. s. v. Ja allerede det er en Sjældenhed, at Stov-

være her (fem), anlægger succedant*); de anlægges da i de

fleste Tilfælde simultant i Kranse.

Her er altsaa afgivet et bestemt Ja! paa det Sporgsmaal,

om Koppen er en Blomsterstand, og det er ganske vist Payers

*) Se Payers Organogénie, Conclusions générales.
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og Baillons forudfattede Anskuelser og Ideer, der have forfort

dem til at finde en almindelig Blomslerudvikling hos Vorte-

mælken med forst en Krans Bægerblade og saa en Krans

Stovblade.

Se vi dernæst hen til den ovrige Udvikling, da ville vi i

den ikke finde Noget, der strider mod Blomsterstandsnaturen,

og læse vi Pay er og Baillon ret igennem, ville vi ogsaa finde,

at deres Beviser for, at Koppen er en Blomst, og kun kan være

en Blomst, svinde ind til en Benægtelse af, at den paa Grund

af nogle enkelte ganske bestemte Forhold kan være en Blom-

sterstand. Deres Kaisonnement er omtrent dette: de ældre Bo-

tanikere have antaget Koppen for en Blomsterstand, fordi der

var Led paa Stovdragerne, Bæger paa Stovvejen, Skæl mellem

Stovdragergrupperne; „mais ces faits mieux interprétés sont loin

de prouver leur singuliére opinion". Leddet paa Stovdragerne

beviser nemlig Intet, thi et saadant har Alchemillas Stovdragere

ogsaa; Bægeret paa Stovvejen er en Frugtbundssvulst, thi del

udvikler sig efter selve Stovvejen, og Skællene ere lignende

Frugthundsudviklinger og ikke morfologiske Grundorganer, thi

ogsaa de komme frem senere end de Organer, der staa hojere

paa Aksen. Ergo er Koppen en Blomst og ingen Blomsterstand!

Selv om vi nu ogsaa antoge Bigtigheden af disse Indven-

dinger, er Blomsterstandsnaturen dog dermed langtfra modbevist,

lige saa lidt som Blomsternaturen er bevist. Og foruden dette

fremdrage hine lo franske Botanikere Intet, der uimodslridelig

beviser Blomsternaturen. Men deres Indvendingers Berettigelse

kan jeg ikke indromme; i det Folgende skulle de enkeltvis

droftes nærmere, og kun det ene Hovedsporgsmaal vil jeg afgore

straks: Kan det benyttes som Kriterium for, at en Dan-

nelse ikke er noget morfologisk Grundorgan, at den

er opstaaet senere end Organer, der ere stillede

hojere paa Aksen?

Dette Sporgsmaal maa besvares benægtende. Der er i de

senere Aar blevet fremdraget mange Exerapler paa det modsatte.
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Man læse i Henseende hertil Hofmeisters „Handbuch der

physiologischen Botanik«, tste Bind, S. 4t52, § 10: „Entstehungs-

folge seitlicher Sprossungen« og S. 503: „Einreihung an inter-

calaren Vegetationspunkten unterhalb vorhandener Blatter gebil-

deter neuer Blatter in die vorhandene Stellung" (sid), og man

end Blade, som staa lavere, at disse altsaa ligesom skydes ind

mellem de ældre; og dog vil Ingen falde paa, at benægte deres

ægte Bladnatur. Mærkeligt er det iovrigt, at en Del af disse

Exempler netop ere hentede fra selve Payer (hos hvem endnu

flere kunne findes), der imidlertid ikke synes selv at være bleven

ret opmærksom paa Betydningen af dette Forhold*) eller at

have erindret det, da han gjorde ovenstaaende Indvendinger.

Hofmeister indskrænker denne Interkalering til alene at

maa omfatte Knopper eller Sideakser paa en Stængel, viser en

ganske ny Iagttagelse af Rohrbach **) , den nemlig, at Blom-

sterne paa Kolben af Dunhammeren (Typha latifolia, T. angusti-

fotia og T. stenophylla) anlægges i to Retninger, nemlig indenfor

Hanblomsterstanden i akropetal, indenfor Hunblomsterstanden i

basipetal Folge; i begge Afdelinger skér det forste Anlæg ved

efter hverandre folgende ringformede Bælter af Vorter (Blomster),

der altsaa ere samtidige indenfor hver Ring. De lavest stillede

Hunblomster ere altsaa anlagte langt senere end de hojest stillede

og vilde derfor efter Payers og Baillons Begreber næppe

Hofmeister kunde ogsaa have medtaget mange af de Ex-
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anlægges regelmæssigt i akropetal Folge, snart „successivement

undtaget, til rene Frugtbunds -Svulster, fordi de anlægges i

nedstigende Folge; enten gor man dem helt og boldent til Blad-

bindelse med Bladdannelser (som Caspary).

Ihvorvel man paa den ene Side maa anse det for sikkert,

at de ægte Frugtbundsdannelser („Diskus-Dannelser") hore til de

senest dannede Dele i Blomsterne og navnlig opstaa efter de

hfijere stillede Bladorganer (se mangfoldige Udviklingshistorier i

Payers „Organogénie* og andetsteds), saa er det paa den anden

Side lige saa vist, at ogsaa ægte Bladorganer kunne skydes ind

mellem ældre. Det viser sig her, som mange andre Steder,

at Udviklingshistorien langtfra er i Stand til paa ethvert Punkt

at klare et Organs Natur eller oplyse os med Sikkerhed om en

Blomsts Bygningsplan, og Ba ilion s Ord: „ainsi Texamen or-

ganogénique se trouve ici, comme presque partout ailleurs, en

ved „Pexamen organogénique" istedetfor ved „l'analogie".

Men udtaler Udviklingshistorien sig nu end bestemt for, at

Koppen er Blomsterstand, saa viser den sig mere magteslos ved

de andre Sporgsmaal, som vi her rette til den, og vi maa vende

os til de andre Undersogelsesmethoder, baade for at faa fuld Be-

med Hensyn til Forstaaelsen af Koppens særlige Dele. Af alle

disse bliver den komparative Undersogelse den vigtigste,

og den, som med Hensyn til sine Resultaters Sikkerhed staar

ved Siden af, i de fleste Tilfælde over Udviklingshistoriens. En

lavere Rang — eller næsten slet ingen — have de teratologiske
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Det var, foruden Koppens særlige Bygningsforhold, netop den

komparative Methode, som gav de ældre Botanikere (R.Brown,

Jussieu) Noglen til Tydningen, nemlig Sammenligninger mellem

Euphorbia og de med den analoge Slægter*).

Vi maa derfor kaste et Blik paa Bygningsforholdene i de

Slægter, der slutte sig til Vortemælken.

De med Euphorbia L. nærmest beslægtede Planter. 1 Adrian

Jussieus „Tentamen« finde vi under hans Sectio VI, S. 55,

folgende fire Slægter: Dalechampia Plum., Anthostema Juss., som

da opstilledes, Euphorbia L. og Pedilanthus Neck.

Den forste er senere næsten af alle (navnlig af alle Hoved-

bearbejderne**) af Euphorbiaceerne) bleven fjernet fra de tre

andre Slægter og stillet langt fra dem, men disse tre finde vi

uforandret sammenstillede, undtagen hos Baillon, der fjerner

Anthostema fra de to, dog sikkert med Urette, som det vil frem-

gaa af det' Folgende.

Hos Boissier, den seneste Bearbejder af Euphorbiaceerne,

findes folgende Opstilling (Prodromus, XV, 2, 1866):

Ordo Euphorbiaceæ.

Subordo Euphorbieæ.

Tribus I. Euphorbieæ. Flores masculi ecalyculati.

I. Pedilanthus. Involucrum vel obliquum ealceiforme bilabiatum

vel æquale ealceiforme dorso appendice scutelliformi auctum,

glandulæ in fundo labii superioris sitæ vel nullæ. Flos

II. Euphorbia. Involucrum campanulalum vel turbinatum, inter

lobos glanduliferum. Flos foemineus centralis.

*) Se deres ovenfor S. 4 og 7 citerede Ord

**i Klotzsch o? Garcke i .Linnes naturliche Pilanzenklasse Tricoccæ«

1860; Boissier og Muller i De Candolles Prodromus, Vol. XV, 2,

1866, og Baillon i »Etude generals , 1858.
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III. Synadenium. Involucrum campanulatura inter lobos glanduli-

ferura. Glandulæ in cupulam plano-concavam coalitæ. Flos

foeraineus centralis.

Tribus II. Anthostemeæ. Flores masculi calyculati.

IV. Anthostema. Involucrum antice fissum, dimidiatum. Flos

foeraineus sublateralis.

Klotzsch's og Garckes Inddeling*) stemmer ganske her-

med; kun at de gore Ordenen Euphorbiaceæ til en Klasse Tri-

de tidligere Botanikeres Tribus Euphorbiece, og omslutter tre

Underafdelinger, svarende til Bois si er s tre Hovedslægter: Eu-

phorbieæ, Pedilantheæ og Anthostemeæ, idet disse tre Slægter ere

klovede i en Mængde ved ubetydelige og temmelig uvæsenlige

Mærker adskilte Slægter; saaledes er Euphorbia delt i femten og

Pedilanthus i tre, medens Anthostema endnu staar ene indenfor

sin Gruppe. Grundlaget for Afdelingen eller Ordenen, hvortil

altsaa med folgende Slægter at gore.

Slægten Pedilanthus, opstillet af Neckerl790 paa alle-

rede kendte og af Linn é til Euphorbia henforte Arter, er en

fuldstændig Euphorbia med skævt tolæbet Kopdække; Overlæben er

(bos Underslægten Eupedilanthus) et mod Moder-Aksen vendende

Vedhæng (sp paa hosstaaende Figur), der i sin Aksel stotter

2—6 Kirtler {gi). Underlæben, der er dannet af fem Blade

og er femlappet, indeslutter Hanblomsterne og Hunblomsten.

Mellem de fem Stovdragergrupper findes oftest ingen Kopskæl,

og den langstilkede Hunblomst mangler altid Bæger.

(Den anden Underslægt Cubanlhus nærmer sig endnu mere

til Euphorbia).

Der er intet i Bygningen af Pedilanthus, som oplyser os om

Euphorbia; tvertimod trænger den i næsten endnu hojere Grad

*i Klotzsch i »Linné's naturliche Pflanzenklasse Tricoccæ., S. 12
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Baillon omtaler den nærmere (Étude S. 56). Han be-

tragter den som endnu mere overbevisende for Vorlemælkens

Hermafroditisme end denne selv, „parce que les organes qui,

teis que les écailles, simulent chez les Euphorbes un calice, ou

des bractées pour les étamines, et peuvent induire en erreur

lorsqu'on les examine å l'état adulte, ne se présentent plus avec

les mémes formes et conservent entiérement l'apparence

Heraf fremgaar, at han betragter de af Overlæben stottede

Kirtler*) som homologe med Kopskællene, hvilket de efter deres

Stillingsforhold umuligt kunne være. Naar han saaledes S. 57

henviser til sin Fig. 9, PI. III, og vil bevise denne Homologi

ved at gore opmærksom paa, at enhver af disse Kirtler „répond

å Tintervalle des divisions du calice", saa maa dertil bemærkes,

at de vel synes nogenlunde at staa lige for Mellemrummene

mellem „Bægerbladene" her som hos Euphorbia, men 1) at de

staa udenfor og nedenfor de Bægerblade, til hvis Mellemrum

de skulde svare, og efter hans Figurer tydeligt nok i Overlæbens

Aksel, og 2) at man da ikke kan tænke sig, hvorledes de maa

staa, naar der er seks af dem, i hvilket Tilfælde de dog ikke

alle kunne staa ud for Mellemrummene.

Den Udviklingshistorie, som Baillon giver, er temmelig

mangelfuld; der siges saaledes vel om ^nogle af Bægerbladene,

at de anlægges efter hverandre, men ikke i hvilken Orden.

Mærkeligt er det iovrigt, at naar man sér bort fra det Uregel-

mæssige i Kopdækket, ere Stillingsforholdene (i Baillons Dia-

gram, omstaaende Fig. 11) lige indtil Frugtbladene ganske som

hos en Euphorbia Helioscopia med tre Forblade, i hvilket Tilfælde

da „sp«, Baillons bagerste Bægerblad, maa betragtes som det

tredie mindre, her som Overlæbe med Kopdækket sammenvoksede

Dækblad (o), og det med „si" betegnede „Bægerblad" vilde da



61

virkelig efter sin Stilling og sin Anlægstid (efter Baillon, S. 57,

er det det sidste) være det ote Dækblad i Koppen. (Se ogsaa

Bois si er i Prodr. XV, S. 4, nederst, og S. 7, Cubanthus).

Om de 2—6 Kirtler, der sidde i Akslen af „sp«, da ere

Trichomer eller „Korynidier« eller morfologiske Grundorganer, kan

jeg ikke afgore efter det Foreliggende*). Det synes rimeligst,

at de ifolge deres Stilling og ubestemte Antal ere Organer uden

morfologisk Værdi. Hos E. dentata har jeg i de vegetative

Blades Aksler fundet lignende, mindre, kuglerunde og kirtelagtige

Legemer, og de have her aabenbar blot Betydning af en Over-

fladedannelse.

Bygningen af selve Euphorbia'% Kop, saaled«s som den

væsenlige Forskelligheder, der tjene til Afdeling af den uhyre

Slægt i Sektioner, saasom Bladstilling, Mangel eller Tilstede-

værelse af Akselblade, Form og Bygning af Kopdækkels Kirtler.

Froenes Bygning o. s. v.

Afdelingen „Euphorbiæ spuriæ") er CatyCOpeplttS, som Pia n-

chon 1861 beskrev**) som en egen Slægt. Den eneste kendte Art

var imidlertid allerede tidligere bleven beskreven af Klotzsch

(Plantæ Preissianæ, I, S. 174) under Navn af Euphorbia pauci-

/bfia, til hvilken Planchons Calycopeplus ephedroides derfor maa

staa som Synonym. Preiss's Exemplar er fra Floden Canning

i Ny-Holland, medens Pia nchon s er samlet af Drumm ond ved

skrivelse af sin Plante findes enkelte Ting, som ikke stemme med

Preiss's Exemplarer, idet t. Ex. Hanblomstgrupperne angives at

afveksle med Kopdækbladene, medens de ere modsatte disse, er

**) Planchon: »La vraie nature de la fleur des Euphorbes expliquée par

de France-, Vol. VIII, S. 29.
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det dog sikkert samme Plante, og den anfores ogsaa som saadan

af Bois sier. Der er 3—4 Blade i Kopdækket, og hvert af disse

stotter en Hanblomsterstand , som Ba ilion beskriver som en

Svikkel, en „cyme ordinairement bipare"*); men denne Han-

blomsterstand har paa hver Side en stor „bractea cucullata"

(Boissier 1. c.) foruden de almindelige smaa bracteolæ mellem

Hanblomsterne; disse to store Dækblade ere aabenbart Kvastens

to Forblade, og derved træder den enkelte Hanblomsterstand

meget mere selvstændig frem, ligesom ogsaa dens Natur som

Kvast bliver tydeligere. Endelig bor endnu det store skaalfor-

mede og hindeagtige sekslappede Bæger om Hunblomsten mærkes,

samt at der, som hos Euphorbia, er „glandes stipulaires", der

ofte ere dobbelte, mellem Kopdækbladene**).

Af den tredie Slægt Synadenium Boiss. 1866 i Pro-

dromus, lære vi ikke meget med Hensyn til Forstaaelsen af

Vortemælkens Kop. Den har sit Navn af, at dens Kirtler paa

Kopdækranden vokse sammen til en horisontal flad-konkav Skaal

med lappet Band, som indeslutter Kopdækkets Flige; mærkeligst

er det, at der foruden de Kopskæl, der som sædvanligt findes
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Hunblomstens Bæger er ubetydeligt.

Den sidste og vigtigste Slægt, den der for Rob. Brown

Blomsterstands-Natur, er Anthostema Ad. Jussieu 1824.

i Fremstillingen af Bygningen vil jeg nærmest høide mig til

Baillon, fordi han har dette meget godt, og tillige for at faa

Overensstemmelsen med Vortemælken saa meget bestemtere slaaet

fast ved Benyttelse af Modstanderens egen Fremstilling.

Hvad Jussieu (Tentamen S. 56) kalder „involucrum com-

mune" påaviser Baillon at være de to Forblade paa Blomster-

grenen, og de „Kirtler", som de stotte, ere deres aborterede

Aksel-Knopper. Ovenfor Forbladene findes de fire til fem Dæk-

blade („involucrum profunde quadrilobura« Boissier i DC. Prodr.j,

der her næsten ere helt frie og ved deres Grund paa hver Side

introflexis alternantibus* Boissier I. c). Stottede af disse Dæk-

blade finde vi dernæst Hanblomsterne, som ere „disposées en

cyroes«. Hver Hanblomst har laterale Dækblade — der ere

solidere i Bygning end hos Vortemælken, af Boissier kaldes

fertile, et il en résulte que les petit es cymes que forment

diverses fleurs dont l'évolution est centrifuge" (Baillon, Étude

S. 61 og PI. V, Fig. 1—7). Hver Hanblomst er dannet som

en Hanblomst hos Vortemælken med den ene Undtagelse, at den

ved den nederste Ende af den specielle Stovtraad, altsaa ovenfor

Leddet, har et meget tydeligt klokkedannet og fliget

senere Udvikling skudt ud til den ydre Side, saa at Hanblomst-
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dens store flaskeformede Bæger, som helt indeslutter Frugt-

Anstille vi nu herefter en sammenlignende Betragtning af

disse Slægter, finde vi efter min og alles Opfattelse den fuld-

stændigste Lighed i Bygningsplan mellem dem.

Hos alle haves et Kopdække dannet af fire til fem Dæk-

blade, der snart ere meget sammenvoksede (Euphorbia, Pedilan-

thus, Calycopeplus) , snart kun lidet {Anthostema) , snart danne en

• regelmæssig, snart en uregelmæssig {Pedilanthus) Kop, og som

oftest have Kirtler mellem sig, der snart ere sammenvoksne til

enkelte interstitiære Kirtler, snart adskilte {Anthostema} ; stbttede af

hvert Dækblad finde vi en Hanblomsterstand, der hos Calycopeplus

og Anthostema af Baillon angives at være en Kvast eller Svikkel

med Dækblade og af Wy dl er er tolket paa samme Maade hos

Euphorbia, uafhængigt af Undersogelsen af hine to Slægter.

Hver Hanblomst er tilleddet til sin Stilk, og bestaar for Resten

andre uden Blomsterdække; endelig findes en Hunblomst, som

afslutter Hovedaksen, og som snart har, snart mangler Blom-

sterdække.

Hvorfor gbr nu da Baillon Koppen hos Calycopeplus og

Anthostema til en Blomsterstand, men hos Euphorbia til en Blomst?

Hanblomsterstanden hos hine til en Svikkel, men hos denne til

en sammensat Støvdrager; den enhannede nogne Hanblomst hos

hin forste til en Blomst, men den fuldkommen lige Dannelse hos

denne til en Stovdrager eller egenlig blot et Smaablad af en

sammensat Stovdrager; Dækbladene hos hine til Dækblade, men

hos dm sidste til et Bæger? o. s. v. Hvorfor hedder det om

Calycopeplus: „eette plante n'appartient pas au genre Euphorbia

et elle doit constituer un type tout nouveaux dans la famille des

Euphorbiacées« (Recueil d'obs.), og om Anthostema: „C/est une

plante qui n'a rien de commun avec les Euphorbes et qui n'ap-

partient pas å la méme seetion qu'elles"?
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déjå bien apparente, alors que commencent a s'y montrer les

fleurs måles de premiere generation .... Ici l'évolution des

fieurs est centrifuge; dans toutes les éspéces å'Euphorbes . . .

le pistil n'apparait quapres tous les autres verticilles. L'évolution

des parties y est done, au contraire, centripéte" (Recueil d'obs.);

og om Anthostema hedder det: „Le calice de la fleur måle est

est l'inverse de ce qu'on observe chez l'Euphorbe, ou le déve-

lopperaent des étamines précéde. de beaucoup celui de leurs

bractées basilaires" (en underlig Sammenstilling af Bæger hos

den ene og Dækblade hos den anden!), og „Le calice de la

fleur femelle est réellement un calice. 11 se développe avant le

pistil, et il n'est pas une expansion disco'ide de l'axe, comme il

s'en produit aprés l'ovaire dans certaines Euphorbes. Sous ce

rapport, il ny a done pas de comparaison a établir" (Baillon

I. c. S. 62-63). Derfor maa Anthostema's Kop blive en Blomster-

stand, men Vortemælkens en Blomst, endskont han ellers ind-

rommer, at Bygningen af dem er overensstemmende, og at, hvis

Vortemælkens Kop er en Blomsterstand, den kun kan være en

Blomsterstand, hvis Hanblomster ere nogne, enhannede og stillede

i Svikler (se Etude S. 52).

Organ er en morfologisk Dannelse eller ikke, alene paa Basis af

det, som vi ovenfor saa (S. 55), intet afgorende Faktum, om det

udvikler sig en Smule for eller en Smule efter en anden Dan-

nelse, som staar hojere. Thi hvad fremfores her, som viser,

en begrænset Blomsterstand skulde anlægges forst (ligesom den

baade hos Euphorbia og andetsteds blomstrer forst), men overfor

de mange andre Grunde, der tale mod „Blomsten*, kan jeg dog
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en slaaende Lighed mellem Udviklingsgangen i en almindelig

Blomst og i Koppen; men er Udviklingen af en Klase eller et

Aks ikke ogsaa ligesaa „centripete" som Koppens hos Vorte-

mælken? Jeg sér ikke i denne Udviklingsforskel tvingende Grund

til at skille Calycopeplus fra Euphorbia, da de ellers Punkt for

Punkt stemme i Bygningsplan. Og ligesaa med Anthostema. At

Bægeret hos Hanblomsten af denne udvikles „rapidement" og

forend den terminale Stovdrager, er jo meget godt at faa at

samt at Vortemælkens mangle; men heller ikke mere. Hvis

disse havde havt Bæger, vilde dettes Udvikling maaske være

hans citerede Figur 5 os ikke med Sikkerhed det Sagte; dertil

er det tegnede Udviklingstrin for gammelt; men forudsat nu, at

det virkelig er, som han siger, saa skulde vi dog ogsaa vide,

om ikke de Arter af Vortemælk, der have et stort Bæger, ud-

vikle dette paa selvsamme Maade. Men hvis der nu virkelig

skulde være Forskel mellem Vortemælken og Anthostema i denne

Henseende, kan jeg iffllge det, som jeg ovenfor har sagt, dog

ikke finde tilstrækkelig Grund til, at gore to himmelvidt for-

skellige Ting ud af de valk- eller bægerlignende Dannelser hos

anlægges efter Stovvejen.

Endnu skal blot bemærkes, at jeg, som jeg bor, er gaaet

ud fra den Forudsætning, at Baillons Iagttagelser ere rigtige;

men de ere anstillede paa Herbariumsmateriale saavel hvad Caly-

copeplus som Anthostema angaaer; og naar jeg erindrer Baillon s

ovenfor paaviste ubegribelige Fejltagelser i Undersogelsen af Vorte-

mælkens Udvikling, kunde jeg næsten fristes til at sporge: Gaar

det saadan med det gronne Træ, hvordan skal det da gaa med

det torre? En Udviklingshistorie kan være vanskelig nok og

uld af vildledende Elementer, naar den anstilles paa friske
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Planter, men paa torrede aargamle Herbariumssager maa den

blive mange Gange vanskeligere, om ikke umulig.

Til Slutning skal endnu kortelig omtales de Planter, som

Rob. Brown hentyder til. Den Slægt, som han omtaler i

Flinders's australske Rejseberetning (se ovenfor S. 4), nævner

han i Tuckeys Congo-Expedition (ovenfor S. 5) udtrykkelig som

Slægts to hidtil kendte Arter*) netop ere fra Afrika og Madagascar;

Klotzsch gaar endog saa vidt (se „Linné's naturliche Pflanzen-

Ord i Oversættelse, indskyder i Parenthes „Anthosteraa senega-

sig. Om han har nogen særlig Grund hertil, om han t. Ex.

skulde have sét Browns Originalexemplar eller lignende, véd

jeg ikke. Derimod er det klart, at Ad. Jussieu holder dem

for to forskellige Slægter**), og i Mémoires du Museum, X, S. 354

kalder han Rob. Browns Slægt „un voisin« til sin Anthostema.

Bois si er omtaler i en Note i De Candolles Prodr. ***)

Rob. Browns Plante som Ny-Hollandsk og henviser til „General

Remarks" i Flinders' Voyage. Dette er ialfald en Fejltagelse, som

retningen om Congo-Expeditionen, og i den samme Misforstaaelse

gor Planchon sig skyldigt).

Vi have nu de Kendsgerninger samlede, som staa til vor

Raadighed med Hensyn til Sporgsmaalet om Yortemælkskoppens

..buiiutiu de la société bol. de France-, VIII, 1861, S. 30 ff.
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enkelte Dele og af Koppen som Helhed, der stemmer med min

Overbevisning.

Kopdækket. Dette er altsaa hosLinné, Pay er og Baillon

„Blomsterdække", men med den Forskel, at hos den forste er

det baade „calyx" (o: Kopfligene) og „corolla" (o: Kirtlerne),

hos de to sidste derimod blot „calyx". Hos Rob. Brown og

alle folgende Botanikere er det et „involucrum", som er dannet

af sammenvoksne Dækblade („Deckblatter« Schleiden, „Hoch-

blåttehen« Wydler)*). Men atter træffe vi her to Anskuelser;

den ene, som repræsenteres af Schleiden, der siger, at han

stoller sig paa Udviklingshistorien**), antager Tilstedeværelsen af

til Linné, idet han antager Kopdækket dannet af ti Blade, men

Kirtlerne ere efter ham den yderste Kreds af disse, medens

de hos Linné vare „Kronen", altsaa den indre Kreds. Schacht

synes at være af samme Mening, da han i Forklaringen til sin

Fig. 232, i Lehrbuch II, S. 338, betegner de seks Kirtler hos

E. Canariensis som „die 6 Blattorgane des ersten Bluthenhull-

kreises mit einer æstivatio valvata". Han holder aabenbart ogsaa

Koppen for en Blomst, og er saaledes den af alle nyere Bota-

hvilken, saavidt jeg véd, alle andre have sluttet sig, antager kun

fem Blade og gor Kirtlerne til ikke selvstændige Dannelser.

Kopdækket er dannet af fem Blade; dette vises be-

stemt af Udviklingshistorien, da der kun anlægges fem Blade

paa Vækstspidsen, medens Kirtlerne opstaa senere og paa Randen

af det allerede dannede Kopdække; saaledes opstaar ingen selv-
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stændig Bladkreds. Det sés endvidere af Antholyser, ved hvilke

det sambladede Kopdække viser sig oplost i fem helt eller til-

Bygningsforhold, og det bliver endelig ogsaa tydeligt af Rar-

strængenes Forgreningsmaade i Kopdækket, om hvilken straks

nedenfor skal blive talt.

At de fem Kopdækblade, skont stillede i Spiral, og altsaa

sikkert paa ulige Hojde paa Stængelen, dog vise sig sammen-

voksne til et sambladet Kopdække, er jo et fra næsten alle

sambladede Bægere vel bekendt Fænomen.

Om Stillingsforholdene af de fem Kopdækblade til hverandre

og deres Forblade er ovenfor talt (se S. 31-32).

I de fleste femtallige Blomster er Bægerbladenes Stillings-

forhold saaledes, at et Blad, det 2det, ligger i Midtlinien ind

mod Moderaksen (f), og saaledes synes det efter Ba ilions

Diagrammer og Ord (Étude S. 103) ogsaa at være hos de fleste

Slægter med femtallige Blomster af fiuphorbiaceernes Familie.

Vare Stillingsforholdene i Koppen nu ganske, som han angiver

biaceers Blomster; men da den nu afviger fra disse, turde heri

maaske ogsaa være en Antydning af, at den i Virkeligheden

ikke er en Blomst.

Roeper har anfort, at de fem Blade i Stængelkopperne

alternere med de fem overste kransstillede Stængelblade**).

ligt, at Kopdækbladene fortsætte Stængelbladenes Spiral, om-

trent |, og ikke som Bladkrans alternere med de sidste fem

kransstillede af disse Blade. Derfor staar i Fig. 4 (Tab. f) det

*) Se Roepers Enum. S. 33, samt hans Tab. III, Fig. 22.
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2det Kopdækblad over det 1ste af de tegnede Stængelblade, som

er det 6te nedenfor staaende (se ogsaa Fig. 5, 6—7, 73—74 og

73). I den udvoksne Stængelkop af E. Helioscopia t. Ex. sés

Kirtlerne meget tydeligt at afveksle med Skærmens fem Grene,

og selvfolgelig staa Kopfligene da lige for disse og deres Stolte-

blade.

Om den firtallige Stængelkop hos E. Lathyris og dens For-

hold til de to overste Par Stængelblade er ovenfor talt (S. 22 ff).

Kirtlerne have altsaa ikke selvstændig Plads paa Aksen

og ere uselvstændige Organer. Men saa opstaar det Sporgs-

maal: hore de til de morfologiske Grundorganer, ere de t. Ex.

Kopdækbladenes Akselblade, eller ere de simple Kirteldannelser?

Hvad der kunde tale for det forsle er, at kirtelformede

Akselblade anfores som forekommende hos mange Euphorbiaceer

og særlig ogsaa hos en Mængde Euphorbier. Af de 27 Sek-

tioner, som Boissier opstiller i De Candolles Prodromus, have

de 10 „stipulæ glanduliformes"; intet er da naturligere end, at

Kopdæk- Kirtlerne ere slige stipulæ glanduliformes , som ere

sammensmeltede og blevne interpetiolære paa samme Maade som

Akselbladene, der danne Potentillernes Yderbæger*). Man vil

maaske indvende, at hos de af mig undersogte og mange andre

Arter (de 11 Sektioner) findes ingen saadanne Akselblade, medens

dog Kirtlerne ere tilstede; men hertil kan bemærkes, at den

vegetative og den florale Del af Skuddet hos en Plante ofte af-

vige betydeligt fra hinanden i deres Udviklingsmaade, at t. Ex.

sammensatte Blade kunne findes i Blomsterne (t. Ex. sammensatte

Stovdragere hos Perikon-Arterne), medens alle andre Bladorganer

finde Akselblade hos Blomstens Blade, skont de mangle i den

vegetative Sfære. De laterale Stovdragere i Fumarta's to Knipper

Euphorbia-A.ner. Se Baillons Tegning af E. hypericifolia , PI. U

Fig. 30. Cfr. ogsaa »Etude. S. 223.
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synes jo saaledes at være Stipulardannelser, medens Akselblade

ellers ikke forekomme i Fumariaceernes Familie*).

sammensmeltede, der hore hver til sit Kopdækblad, synes at

fremgaa af flere Omstændigheder. For det forste kan deres ofte

to-lappede, to-hornede Form erindres; dernæst viser det sig ved

Antholyser af Koppen ofte, at hvert Kopdækblad faar sine to

Kirtler**). Endvidere har Anthostema's frie Kopdækblade paa

hver Side en stor Kirtel (ialfald ofte, se Baillons Etude S. 61

og 544), og endelig tyde Karstrængenes Forgreningsmaade lige-

ledes hen paa, at man bor betragte Kopdæk-Kirtlerne som i

Virkeligheden dannede af to sammenvoksne.

Roeper er den eneste, som har meddelt Noget om Kar-

strængenes („Fibrovasalstrængene" hos Nageli) Antal og Forgre-

ning. Han fremhæver (Enumeratio S. 32—33), at Kopfligene

altid have en Midtribbe („nervus primarius"), og at der til

Kopdækkets Kirtler kun gaar „nervi secundarii, ex involucri basi

Ribber hen imod Spidsen udsendes en Ribbe til hver Side, som

ligeledes bojer ind i Kirtlerne, „ita ut singulæ (o: glandulæ) sti-

pitulus trinervis sit" (Enum. S. 33).

Disse Iagttagelser ere rigtige, i det mindste tildels. For-

holdet er nemlig det, som omstaaende Træsnit viser, at der i

Vortemælks-Koppens Stilk findes fem Karstrænge, der umid-
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sunt"; og endelig viser ogsaa hans Fig. 9 og 10, Tab. II, tydelig

nok, at dette er hans Mening. Men dette er næppe rigtigt. Vel

kan det undertiden se ud, som om der var én saadan Midtribbe

for Kirlien, men det er sjældnere og fremkaldt ved, at en af de

to basilære Grene paa Hovedstrængen ikke er kommen til Udvik-

ling, saaledes som det er fremstillet paa Træsnittet paa den med

3 mærkede Stræng. Jeg har engang fundet Hovedstrængene i

E. Hetioscopias Kop meget lidt forgrenede, og da fremkom

unægtelig et Billede, som meget lignede Roepers.

Det Billede, som Roe per har givet af en Kopantholyse

(Tab. III, Fig. 22), er i Henseende til Karstrængene meget kor-

strænge; men da Kopdækket er afskaaret for hojt oppe (lige-

som paa Fig. 9 og 10, Tab. II), sér man ikke Sammenhængen

mellem dem.

kan efter min Formening benyttes som et yderligere Bevis for,

at de ere uselvstændige Organer; dog vil jeg som en almindelig

Bemærkning lilfoje, at efter alt hvad jeg ved forskellige Under-

søgelser er bleven ledet til at tro, bor man være yderst varsom

med at ville benytte Karstrængenes Forgreningsforhold til deraf

at udlede Slutninger, være sig med Hensyn til et Organs

Natur eller en Blomsts egenlige Bygningsplan
,

Fejlslagning af

Bladkredse eller deslige. Van Tieghem*) og Darwin**)

gaa efter min Mening alt for vidt og overvurdere Karstrængfor-

greningernes Betydning i alt for hoj Grad. Hvåd nu det angaar,

at Kirtlerne ingen Midtribbe have, men to Side-Ribber, behover

man blot at mindes Ribbeforgreningen i Compositeernes Kroner

for at se, hvilken Betydning man kan tillægge dette Forhold,

*) Se »Annales des sciences naturelles., Série V, Tome IX, 1868: •Re-

**) »Fertilization of Orchids through Inseet Agency. ; den tydske Over-

sættelse ved H. G. Bronn, S. 175 ff.



faa Værdi.

Roepers Ord (i Enum. S. 35): „Glandulæ fortasse in

omnibus Euphorbiis, cum nascuntur, integræ sunt, et serius tan-

tura nervis subtus excurrentibus lunatæ fiunt 1. bicornes" kan jeg

derfor heller ikke billige; thi der ligger heri en Indrommelse til

Karstrængene af, at de have en Rolle at spille ved det morfolo-

giske Opbygningsværk; da Karstrængene ere noget Sekundært,

som udvikles i et allerede existerende Cellevæv, raaa de rette

sig efter dette, og de kunne ikke omvendt tvinge dette til at ud-

vikle sig i bestemte Retninger.

Men hverken disse Forgreningsforhold af Karstrængene eller

Udviklingshistorien siger os noget bestemt med Hensyn til det

Sporgsmaal, om Kirtlerne ere Kopdækbladenes interpetiolære

Akselblade eller de ere fuldstændigt umorfologiske Organer.

Jeg har anfort, hvad der taler for det forste. Men for det

andet tale ligesaa vægtige Grunde.

Dersom Udviklingshistorien her skulde afgive nogen Dom,

vilde den snarest gore Kirtlerne til Kirtler i al Simpelhed eller

Nektarier; men den formaaer ikke at udtale en sikker Kendelse.

Familie end, at Kirteldannelser af ganske lignende Bygning og

Natur som Vortemælks-Koppens og med lignende Stillingsforhold

optræde paa Siderne af Bladstilken eller Bladpladen. „Les Eu-

phorbiacées sont des plantes ou le tissu glanduleux apparait

dans tous les organes, avec une grande abondance", siger

Baillon. Man erindre sig blot de forskellige Kirteldannelser

paa Bladstilk og Bladplade hos Ricinus , hos Maftea, mange

vi have Analoga hos Drupaceæ, Malpighiaceæ og andre Familier.

Ro ep er er vel den forste, der bestemt gjorde Kirtlerne til rene

Nektariedannelser; og jeg foler mig mest tilskyndet til at hylde

hans Anskuelse, naar jeg erindrer det ubestemte Antal, i hvilket

Kirtlerne optræde (hos mange Arter er der kun en eneste paa
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hver Kop, hos andre 5, 4, 3), ja at de endog kunne afvige i

Tal indenfor den enkelte Art; at de fremdeles kunne forekomme

paa Forbladene, og da snart sidde kun paa den ene Side af

dem, snart paa begge, snart hojere, snart lavere paa selve

Randen, snart endog flere i Antal paa en og samme Rand (se

Roeper S. 34 og Figurerne paa hans Tab. HF); og endelig at de

ogsaa forekomme inde i Koppen paa Randen af selve Kopskællene

(Roeper, Enum. S. 34*) og 42**), samt Roissiers „Icones

Euphorbiarum«, S. 4).

Det forekommer mig da, at disse Kirtler kun have en ren

fysiologisk Betydning (muligvis spille de en Rolle ved Refrugt-

ningen), og at de snarere maa betragtes som Homologa til hine

nys nævnte talrige Kirteldannelser paa Bladrande og Bladstilke

hos en Mængde andre Euphorbiaceer , end som homologe med

Akselblade. — Er det nu desuden saa ganske afgjort, at de saa-

kaldte „stipulæ glanduliformes" hos exotiske Vortemælks-Arter

Akselblade?

Mærkeligt nok har Roeper, skont hans Fremstilling af

Kirtlernes rene Morfologi er fortrinlig og han selv, saavidt jeg

kan torstaa ham, paa S. 34***), frakender dem Værdi som

Akselblade, dog med Hensyn til deres morfologiske Betydning
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fattet en hojst besynderlig Idé, den nemlig, at de skulle være

(Vorgef. Mein. S. 40). Jeg sér ikke nogetsomhelst, der taler

herfor. Koepers Geni har her sikkert fort ham paa Vildspor.
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halvkugleformet eller snart konisk-halvkugleformet Knop ; at dennes

Hovedmasse direkte udviklede sig til den ftirste Blomst i Gruppen,

og at der ved dens Grund dannede sig en ny Vorte, som jeg lige-

ledes betragter som en Knop, der udvikler sig paa hin forste

Blomsts Akse. Jeg har dernæst forfulgt den videre Udvikling af

Hanblomsten, Leddets Dannelse o. s. v. Udviklingshistorien giver

os her imidlertid ingen Beviser, hverken for Rigtigheden af La-

marcks eller af Bob. Browns Anskuelse; den siger os ikke.

om Hanblomsten er siddende eller stilket; thi Alchemillas Stov-

dragere, hvis Udvikling jeg har gennemgaaet, afvige i Dannelses-

maade, navnlig hvad leddet angaar, ikke fra Vortemælkens;

dennes leddede Stovdrager kunde altsaa godt være Stovdrager

helt og holdent. Rob. Brown og Roeper*) troede, at der

gjorde sig en Forskel gældende i Uddannelsen mellem den oven-

for og den nedenfor Leddet liggende Del; jeg kan ikke finde

denne Forskel, og maa ganske vende mig bort fra Udviklings-

historien for at finde Beviser for, at delte Led er mere end Leddet

paa Alchemiltas Slovlraad; Leddelingen i og for sig har aldeles

ved Leddet adskilte Dele. Beviser ere derfor vanskelige at

finde, og Sandsynlighederne maa vi sætte i Stedet for. Det

er her Anthostema, som faar Ordet: jeg har anfort "(S. 63), at

der hos denne Slægt findes et Blomsterdække ved det meget om-

talte Led, hvorved altsaa Grænsen for den egenlige Blomst tydelig

afsættes. Kun Analogien, den store Lighed mellem Bygnings-

planen i begge Slægter, berettiger os til ogsaa at soge denne

Grænse ved Euphorbia- Hanblomstens Led.

At der er en Grundforskel mellem „pediceilus" og „fila-

mentum" soger Roeper at gore sandsynligt ved at henvise til,

at de kunne have forskellig Behaaring, at Stilken t. Ex. kan

*) Se .Vorgef. bot. Mein.« S. 46, og ovenfor S. 42.
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være haaret, men den ovrige Del glat, som hos E, meloformis

(se Enumeratio Tab. II, Fig. 82, og Vorgef. bot. Mein. S. 46)

eller hos E. Lalhyris (se Schleidens Grundziige, S. 469, Fig. 204).

kun sammen med alt det ovrige faar det Betydning.

Bemærkes maa det dog, hvad Ba ilion siger om Euphor-

biaceerne i Almindelighed (Étude, S. 73): „Le pédicelle est

måles qui sont caduques". Ligesom der heri findes meget,

som stotter den Brownske Opfattelse af Hanblomsten, kan man

ogsaa heraf tage Anledning til Tvivl om den rette Grænse mellem

Blomsten og dens Stilk.
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Mening, ifolge hvilken den tilsyneladende enkelte Stovdrager bor

opfattes som dannet af tre kransstillede og indbyrdes sammen-

voksne Stovblade, hvis to Knapper slaa fejl, og midt mellem hvilke

vi altsaa skulle tænke os Aksen? Roeper henviser til andre

Euphorbiacé-Siægter, hvis Hanblomster have en central Stov-

dragersojle, om hvis Top der findes flere Stovknapper. Saadanne

Slægter ere t. Ex. Tetraplandra, med fire Knapper paa Sojlen,

mellem hvilke man paa Baillons Fig. 8, PI. V, unægtelig sér

en lille Spids, som nok kunde ligne Aksen, Gussonia med tre

Stovknapper, Pachystemon, Ecccoecaria o. s. v. At han nu netop

anser 3 for det Tal, som skulde ligge til Grund, beror vel paa,

at dette er et meget hyppigt forekommende Tal i Euphorbiaceernes

Blomster, og at det ogsaa findes i Euphorbia's Hunblomst saavel

som (foruden 4-TalIet) i Anthostemas Hanblomsts Bæger.

En anden Ting, til hvilken han henviser, er abnorme Han-

blomster (der altsaa egenlig snarere skulde kaldes normale) hos

Vortemælken, som have flere end én Stovknap (se Enum. Tab.

III, Fig. 35—38, og S. 46). Han skælner selv strængt mellem

opstaaet Forogelse af Stovknappernes Antal, og en saadan, som

fremkaldes ved „thecæ accessoriæ" paa Hanblomstens Spids.

Denne Mening holder han fast ved endnu (se „Vorgef. bot.

Meinungen«, S. 46 og 59, og ovenfor S. 41, Anm.).

Jeg maa tilstaa, at jeg aldeles ikke foler mig overbevist af

Roepers Grunde*). Hans Henvisning til Kopdækkets Natur

forstaar jeg ikke, og Forekomsten af et storre Antal Stovknapper

beviser Intet med Hensyn til den skjulte Tilstedeværelse af et
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storreAnlal Stovblade; dels have vi mange Planter, som normalt

have flere end to Stovsække (Gymnospermerne t. Ex.), dels kende

vi det samme Fænomen som Abnormitet hos Planter, hvis Stov-

dragere ere ærlige enkelte Stovblade*). Dette Forhold kunde

imidlertid virkelig have en storre Betydning, naar der var andre

stottende Sandsynligheder for, at Hanblomsterne virkelig vare

trehannede. Men det kan jeg ikke indse, at der er, og det er

urimeligt at ty til en saa kunstig Hypothese, naar en simplere

og naturligere Forklaringsmaade paatvinger sig.

Rob. Brown udtaler sig ikke bestemt for Støvdragerens

Bladnatur, men det er dog aabenbart hans Mening, at den er

et Blad (se hans ovenfor S. 4 citerede Udtryk). Jussieu be-

rorer heller ikke dette Punkt, Wydler, Doll og Or s led**)

ikke se; thi paa mangfoldige Punkter omtale de „étamines centrales

au fond du périanlhe"; de beskrive Anthostema saaledes: „an-

drocée constitué par une seule étamine, . . . anthere terminale

ou subterminale"; Commia Lour. saaledes: „Fleur måle. Pas de

calice. Androcée formé d'une colonne centrale, qui porte å son

sommet une anthere rauitiloculaire (ou? plusieurs anthéres adnées

réunis, A. Juss.)«. Men intet Sted synes saa mærkelige Forhold

at opvække den mindste Forbavselse eller Betragtning hos dem.

Man er altsaa ligesom gaaet udenom dette Sporgsmaal. Jeg

indser nu ikke andet end, at man paa Grund af Udviklingshi-

storien nodvendigvis maa tyde Stovdrageren i Vortemælkens

Blomst som en Aksedannelse. Man vil maaske indvende,

at den udvikler sig ganske som et Stovblad ellers, idet Stov-

knappen, Spidsen, uddannes forst og Stovtraaden senere; var

det en Akse, burde man se Stovtraaden uddannes forst og

Knappen sidst. Man kan hertil bemærke, at Schleidens
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Mon endelig ikke ogsaa Cyclanthera's mærkværdige Stovdrager

vil gaa ind under samme Kategori af stovudvikle nde Akser?

Udviklingen skér paa den Maade, at efter at en skaalformig Rand

om Vækstkeglen, Begyndelsen til Perigoniet, er dannet, sés,

endnu forend fem Udrandinger paa Skaalens Rand antyde Peri-

halvkugleformet i Vejret, og derved efterhaanden danne den

De Euphorbiacé- Slægter*), som have centrale Stovdragere

eller Stovdragersojler, kunde ogsaa nok fortjene en nærmere

Undersogelse i denne Henseende. Mellem dem soger Roeper

Euphorbias nærmeste Slægtninge, og maaske ikke med Urette.

Det er mig ikke bekendt, at den Mening bestemt er blevet

udtalt for, at Vortemælkens Stovdrager er en Aksedannelse; men

man kan jo ikke være bekendt med enhver i den uhyre botaniske

Litteratur optegnet Ytring.

For jeg forlader Vortemælkens Hanblomst, vil jeg omtale

dens Karstrænge, og derved gore opmærksom paa en Omstæn-

dighed, som man imidlertid næppe kan tillægge stor Betydning.

Enhver Hanblomst har kun én ugrenet fin median Karcclle-

stræng (se Træsnit Fig. 15, S. 83). Hos nogle Arter udvikles

denne tydeligt nok fra Blomstens Basis af og opad, indtil den i

Rnapbaandets Grund pludselig horer op. Her er den oftest tyk-

kere og bestaar af to til tre Rækker af korte Karceller, medens

hos enkelte Arter (t. Ex. E. fhlioscopia, E. Grasca, E. Esula) har

jeg bemærket, at (se hosslaaende Træsnit Fig. 14) Karstrængens
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fembladede Kopdække med de overste fem Stængelblades Krans,

finder han en yderligere Analogi mellem disse Stængelblades

og Dækbladenes Knopper, medens endelig selve Stængelkoppen

(„inflorescentia caulina") paa en Maade bliver analog med

Hunblomsten. Sammenligningen er rigtig og slaar til i hojere

Grad end Roe per selv formodede, hvilket vidner om hans

geniale Blik.

Ved sin Mening om Hanblomster-Gruppernes Oprindelse fra

Udviklingen af Tillægsknopper holder han endnu fast (se „Vorgef.

bot. Meinungen«, S. 41 og 44).

Wydler er, som ovenfor (S. 9) blev sagt, den forste, som

giver den eneste rigtige Yorklaringsmaade, at hver Hanblomst-

Gruppe er en Svikkelkvast.

Vi ville betragte disse forskellige Anskuelser lidt nærmere.

Ret interessant er det da forst at kaste Blikket tilbage til Pay er

og Baillon. Hvis Koppen var en Blomst og Stovdragerne Stov-

blade, saa maatte Forholdet være det, at vi her have fem sam-

med Malvaceernes (se Étude S. 55). Hvilken Forskel findes,

siger han, idet han henviser til Payers Undersøgelser og PI.

VI, Fig. 11, mellem Udviklingen af Stovdragerne hos Lavatera

olbia og hos Vortemælken? Han finder, at der ingen Forskel

er. Dette kan jeg dog ikke indromme; thi efter Payers PI. VI,

Fig. 11, anlægges Smaabladene (o: Stovdragerne) paa den nævnte

Plantes sammensatte Stovblade aabenbart parvis, eller ligeover-

for hinanden paa den fælles Midtribbe; men hos Euphorbia

anlægges de alternerende i Zigzag; hin Udviklingsmaade er

den almindelige hos de finnede Blade, denne er vist meget

sjælden hos Fanerogamerne, — om den overhovedet fore-

kommer; ialfald er jeg temmelig vis paa, at den ikke fore-

kommer saa gennemfort og med saa konstante Forhold, som den

i saa Fald vilde forekomme hos Vortemælken. Atter et Fak-



tum, som taler mod Opfattelsen af Koppens Natur som enkelt

Blomst!

Mod Roepers Forklaringsmaade vil jeg dernæst ind-

ere saa talrige som her og dernæst næppe noget Sted ere

fundne fra forste Færd af stillede i en slig Zigzagrække, som

her hos Vortemælken; ere de stillede saaledes, ere de vist

næppe Tillægsknopper (o: staa ikke paa en og samme Akse,

den relative Hovedakse), men Knopper, som staa i genetisk For-

hold til hverandre. Hvor Tillægsknopper omtales, finde vi dem

sidste har jeg mistænkt for ofte næppe at være ægte Tillægs-

knopper.

Et Tilfælde, som for Roeper vi! være et godt Analogon

med Hensyn til den store Mængde af Tillægsknopper, er det,

som Eichler har fremdraget*). Hos P/ioradendron- Slægten staa

Blomsterne i i, 3 eller 5—7—9 alternerende Rækker i Blad-

akslerne, med nedstigende Udviklingsgang, saa at de nederste ere

de mindste. Antallet af Blomster i Rækkerne ere undertiden meget

betydeligt. Eichler ansér her den overste Blomst, som ofte

har el fra de andre forskelligt Stillingsforhold af Perigonbladene,

for Hovedblomsten, og de ovrige rækkestillede for Tillægsknopper;

Hovedblomsten er den, der forst kommer frem, og den eneste,

der bliver tilbage, naar hos faablomstrede Arter alle de ovrige

ere svundne bort. Her have vi altsaa, som hos Vorte-

mælken, en Mængde Blomster stillede i Rækker indenfor én

Bladaksel. Men der er dog den Forskel, at ingen Phoradendron

veksle med hverandre, saaledes som Vortemælken. Endelig bor

man ogsaa tage Hensyn til, at alle Vortemælkens Stovdragere

ved deres Grund ere forenede i en fælles, om end hojst ube-

tydelig, egen Akse, der endog, som det synes af Baillons
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Afbildning PI. I, Fig. 17, undertiden kan blive meget tydelig og

sænkede i Aksen. Denne Akse hos Euphorbia, der maa være

en Kædeakse, er nu rigtignok oftest hojst ubetydelig og kun

ved stærkere Forstørrelser bliver den nogenlunde synlig. Den

kan vel endog blive saa ubetydelig, at det næppe er muligt at

anfore paa, at Tillægsknopper forekomme stillede i to alternerende

Rækker i Bladaksterne og i nedstigende Folge, ere Knopperne

hos Aristolochia Clematitis. A. Sipho er det Exempel, der hyp-

pigst anfdres i Haandbogerne paa en Plante med uniseriate

Tillægsknopper i nedstigende Folge. Hos A. Clematitis vil man

derimod finde to Rækker med alternerende Led. At disse

Knopper undertiden opfattes som Tillægsknopper*) sés t. Ex. af

Doll's „Flora von Baden«, Bd. II, S. 573, hvor det hedder:

„Die Bluthen entspringen in den Achseln der Laubblatter und

bilden mehr oder minder armbliithige Wickeln . . . Ausser der

der einzeln stenenden Zweige, in Bezug auf ihre Mediane seil-

Istedetfor denne Opfattelse vil jeg hellere sætte en anden.

At Blomsterne staa i Svikler er sikkert rigtigt, og at der

er skælformede Blade ved den ydre Grund af Stilkene er let at

at se. Som Svikler opfattes de af Payer (Organ. S. 431), og

de nævnte Blade angives at være „les bractées-meres«, Stotte-

bladene, for Blomsterne. Samme Opfattelse synes Ascherson

*) Bemærkes bor, at selv svikkelstillede Knopper, hvis Kædeakse er ube-

tydelig, dog af flere Botanikere, maaske ogsaa af D611, regnes til

-gemmæ accessoriæ«; som det vil fremgaa af Teksten, anser jeg det

for urigtigt at give Begrebet dette Omfang.
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seks vegetative Knopper, hvis 1ste ud til Siden staaende Blad

Dækskæl. Paa Blomst 2 er dette nemlig storre end paa 1, paa

3 storre end paa 2, i 4 bliver det endnu mere lovbladsagtigt

og er tydeligt stillet paa Knoppens Akse, paa 5 og de folgende

nærmer det sig endnu bestemtere til Lovbladene. Men er det

homologt med Dækskællene paa Blomsterne, saa maa disse kaldes

„Forblade" og regnes med til Blomstens Akse. Den hele Sam-

ling af Knopper er derfor en Svikkel og ikke Tillægsknopper paa

Hovedaksen. Men heraf folger da, at Blomsterne og Knopperne i

Svikkelen ingen synlige Stolteblade have, og at Bladstillingsfor-

holdene paa de relative Sideakser ikke ere de, som D ol I angiver

for de „enkelt staaende Grene". (Saadanne ere vist yderst

sjældne; jeg har endnu ikke kunnet undersoge en Bladaksel, uden

at finde flere Knopper i den og i en tydelig Zigzagrække, men

da rigtignok oftest kun én udvikles og bliver til en kraftig Gren,

overses let de aborterede Knopper ved dens Grund.) Thi saa

maa 1ste Blad paa Sideaksen (det usynlige Stotteblad for Knoppen

Figur) nemlig staa median og ind ad mod Moderaksen, ikke „in

Bezug auf ihre Medianlinie seitlich". Men saa bliver der ogsaa

mere Overensstemmelse mellem A. Clemalitis og A. Sipho, hos

hvilken*) det 1ste Blad paa Sideaksen har den meget sjældne Diver-

gensvinkel af 180° med StSttebladet. Forovrigt antyder Zigzagstil-

lingen, at dette 1ste Blads Divergensvinkel næppe nojagtigt vil

være 180°, da vi ellers maatte faa én vandret Række af Knopper.

I Akselen af Forbladet eller 1ste udviklede Blad (1 paa

Fig. 17) sés ofte en Knop, som vel imidlertid sjælden eller aldrig

kommer til Udvikling; men denne Knops Tilstedeværelse turde

ogsaa tyde hen paa, at Baillons „hractée-mére" er Blomstens

Forblad. Dette Exempel kan paa engang tjene til at vise, at en

*) Se Bravais, »Disposition des inflorescences« i Ann. des seiences, II

Serie, Vol. VII, S. 200 og S. 341
;
Henry, .Knospenbilder«, i Nova Acta

Acad. Caes. Leop. Carol. XXII, P. I, S. 222, og Tab. XX, Fig. 14.
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omhyggelig og omfattende Utidersogelse af „gemraæ accessoriæ«

vil kunne bringe interessante Forhold frem, og tillige, hvor van-

skeligt det kan være at adskille en i Svikkel stillet Gruppe af

Knopper fra de rene Tillægsknopper. Knopperne i Bladakslerne

mangle, skont de sikkert danne Svikler, i den Grad en Kæde-

akse, at man uden videre Eftertanke vil fores til at anse dem for

siddende i Bladakselen eller snarere ud ad Bladstilkens Grund.

Forovrigt sér jeg selv vel forskellige Indvendinger, der kunne

gores mod min Tydning, og flere vanskelige Forhold, som

bedst kunne klares ved Udviklingshistorien.

Interessant er det iovrigt, at Fig. 16 ligesom er en Illustra-

tion til de af Ro ep er hos Vortemælken iagttagne Forhold, som

loco floris masculi in verticillo qui involucro proximus est, ra-

Meinungen" S. 45; men medens han mener, at det, at „ein Blatt-

zweiglein die Stelle einer åussersten (der Hulle zunåchst stenen-

den), zuletzt sieh entfaltenden (also nach Wydlers Ansicht an

dem Wickel zu hochst stehenden) mannlichen Blume vertritt",

mig, at det ligesaa godt kan tages til Indtægt for Wydlers.

Bravais henregner (Ann. d. sc. 2 Sér., VII, S. 344) de

to Rækker Tillægsknopper hos Aristolochia Clematitis under sine

„cimes sériales simples"; mig forekomme de at være en tydelig

„cime scorpioi'de", eller hvad han i samme Afhandling kalder

„cime sériale composée" hos Thalictrum aquilegifolium og Gentiana

lutea.

Tillægsknoppernes Natur, Spiral- og Blad-Stillingsforhold

o. s. v. ere iovrigt lidet undersogte; Damaskinos og Bour-

geois give kun en Fortegnelse over de Planter, hos hvilke

de have iagttaget saadanne*); Roe per (Linnæa, I, S. 462),

*) Se Bull. de la Société bot. de Fr., V, 1858, S. 598: »Des bourgeons

axillaires multiples dans les Dicotylédones..
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Guillard*) og Henry (i Knospenbilder) give heller ikke mange

Oplysninger. Saa har Wydler**) og Bravais***) grundigere

Undersøgelser.

Det forekommer mig, at der endnu er meget at klare

med Hensyn til „Tillægsknoppernes" virkelige Natur, hvor om-

fattende dette Navn bor være, om det skal indbefatte baade de

Knopper, som ere stillede lateralt og de, der ere stillede verti-

kalt med Hensyn til Hovedknoppen, fremdeles med Hensyn til

Bravais's „cimes sériales« o. s. v., og at Udviklingshistorien her

vil komme til at spille en vigtig Rolle. Bravais's „gemmes

accessoires" ere næsten alle Knopper, som staa i genetisk For-

hold til Hovedknoppen og hverandre; — herefter vilde Ro ep er

altsaa kunne kalde sine „gemmæ accessoriæ" hos Vortemælken

saaledes med Rette, men han antager aabenbart ikke et sligt

genetisk Forhold — ;
mig forekommer det, at Navnet „gemmæ

accessoriæ" bor reserveres de Knopper, der findes flere end én

i en Bladaksel og staa paa en og samme Akse som Hoved-

knoppen, nemlig selve Hovedaksen.

Bliver det saaledes vanskeligt at finde Beviser og Analogier

for R o e p e r s Anskuelse, bliver det saa meget lettere for Wy d 1 er s.

Denne kom til sin Slutning ved Betragtning af Hanblomsternes

Stillingsforhold og Udspringsorden (Zigzagstillingen og den ned-

stigende Ordensfolge) i den helt udviklede Kop; han henviser

Aphanes arvensis og Cynoglossum. Han paapeger endnu bestem-

tere end Ro ep er kunde gore det, den store Overensstemmelse

i Forgreningsmaade mellem Blomstergrenene og Hanblomster-

ere altid Svikler. Hertil kan endnu fojes, at de hos Calycopeplus

og Anthostema ogsaa synes at kunne være ægte Gaffelkvaste, der

***) Ann. des sciences* II Ser., VIL S. 340.



som A. L. Jussieu (se Citatet ovenfor S. 3), have henvist til

den Tidsforskel, der er mellem Udspringet af to til samme Svikkel

horende Blomster; thi deri fjerner Svikkelkvasten sig aabenbart

langt betydeligere Forskel i Udviklingsgraden mellem dens enkelte

Blomster; derfor har jeg ved organogenetiske Undersogelser

kunnet finde de vigtigste Udviklingstrin af Blomsten indenfor

et Antal af kun en 6—8 efter hverandre folgende Blomster i

samme Svikkel (t. Ex. hos Scopolia atropoides, se Bot. Tidsskr.

Bd. III; se ogsaa Symphytum, Tab. III, Fig. 86).

Sammenlignes Udviklingshistorien af en utvivlsom Svikkel,

t. Ex. hos en Borraginé, med Vortemælk-Sviklens, vil man finde

Ligheden saa fuldstændig som man kan onske. Paa Tab. III

findes i Fig. 84 Udviklingen af en Svikkel af Echium plantagineum.

Blomster; det forste Blad paa denne Blomsts Akse er det med

/S
1 betegnede; dette Blad er Stotteblad for en Knop, af hvilken

Blomst II udvikler sig. Denne Blomsts Akse bærer endnu kun fol-

gende Blade: Forbladet /S
2 og dernæst i bagomgaaende Spiral alle

Bægerblade i tydelig aftagende Udviklingsgrad med Divergens 9
/s.

Forbladet er Stotteblad for en Knop, af hvilken Blomst III

udvikler sig med sit Forblad Ø
3

; kun dens 1ste Bægerblad er

anlagt. Forblad Ø
3 er atter Stotteblad for den Knop, hvoraf

Blomst IV udvikler sig; denne har ingen andre Blade end For-

bladet /?*, idet selve Blomsten kun er en hvælvet Cellemasse.

Endelig sés /S
4 stotte en stor mere end halvkugleformet meriste-

matisk Cellemasse, som i sig skjuler Anlæg til 5le Akse og den

af dens Forblad stottede Akselknop.

Symphytum giver et andet Exempel paa en Svikkeludvikling,

som deri er forskellig fra Echium s, at den mangler Dækbladene,

hvilket imidlertid aldeles ikke forandrer Bægerbladenes Stil-

lingsforhold. I Fig. 86 og 87 (Tab. III) er en Svikkel fremstillet

sét forfra og fra Siden. Fig. 86 vil være let at forstaa, efter at

Fig. 84 er gennemgaaet. Alle Akserne staa i genetisk Forhold
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til hverandre, I er Moderaksen for II, II for III o. s. v. Bæger-

bladenes Spiraler ere angivne ved Tallene 1—5. I den overste

Blomst, I, ere Bæger-, Kron- og Stovblade anlagte, i II kun

Bægerbladene, i III ligesaa kun disse i mindre Udvikling, i IV

kun 1ste Bægerblad og i V og VI slet ingen Blade. Et af Svik-

kelens væsenligste Mærker, Antidromien af to paa hinanden folgende

Blomster, er overmaade tydeligt udtalt, og naar vi undtage dette

Kendemærke, som vi naturligvis ikke kunne genfinde hos Vorte-

mælken, er alt det ovrige ens. Sammenligne vi endelig Fig. 87

med Fig. 82, der begge fremstille Sidebilleder af Svikler hos

Symphytum og EuphorMa, vil man heller ingen anden Uoverens-

stemmelse finde, end den, som de respektive Blomsters særlige

Bygningsforhold medfore; en hojst ubetydelig fælles Akse, en

Kædeakse eller et Sympodium, sés paa begge Steder.

Lægges nu til alle de anforte Grunde endelig den, at de

ovenfor omtalte konstante Forhold i Spiralen af en Svikkels

1ste Blomst til hver af de fire andre Svikler og til Spiralen i

Tillægsknoppers, og tilsidst at Calycopeplus og Anthostema efter

selve Ba ilions Fremstilling (se ovenfor S. 62 og 63) have tyde-

lige Hanblomst- S vikler, kan der, haaber jeg, ikke blive nogen-

somhelst Tvivl tilbage for Euphorbias Vedkommende. Det vil

Baillon ogsaa gaa ind paa, naar det er bevist, at Koppen er

„une grappe de cymes" for den Blomsterstand, der i saa Fald

er „la seule possible«.

(ianske interessant er det at opspore analoge Forgrenings-

maader i helt forskellige Familier. Saaledes have Euphorbia og

Solanum nigrum, skont tilsyneladende saa forskellige, dog i

Grundtrækkene den samme Forgrening. Hovedaksen afsluttes hos

denne Plante ligesom hos Vortemælken med en Blomst, her en

tvekonnet, fuldt udviklet, hist en fattig Hunblomst. Af Knopperne

i Stængelbladenes Aksler er det de nederste og navnlig kim-

bladenes, der straks udvikle sig til kraftige Grene, og ligesom
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hos Vortemælken danne Gentagelser af Hovedaksen, og dernæst

ere de overste to til tre Grene under Blomsterstanden ligeledes

meget kraftige og blive Blomstergrene. Hver af disse ligner

Vortemælkens i at have to Forblade, af hvilke det 2dets (n's)

Knop hurtigt bliver den fremmeligste, og af hvilke det forste (m)

af en Blomst og af en Svikkelkvast uden Dækblade, hvis Blom-

stertilke endog ere artikulerede omtrent som Vortemælkens. For-

skellen er altsaa væsenlig kun den, naar man sér bort fra de

meget regelmæssigt forekommende Forskydninger og Sammenvoks-

ninger mellem Endeblomsten og 2det Forblads Gren, at Nat-

skyggen kun har én Svikkel under sin Endeblomst, men Vorte-

mælken fem
,

og at Spiralen i hfns Blomstergren er bagom-

gaaende, men i dennes foromgaaende.

Et Blik paa de to hosstaaende Figurer, som fremstille Grund-

planerne af Natskyggens og Vortemælkens Forgrening, vil vise

den store Overensstemmelse (se Fig. 18 og 19).

Efter denne lille Digression vende vi tilbage til Vortemælken.

Paa Antholyser af Koppen har Boeper iagttaget, at de

delvis ganske frie Kopdækblade stotlede Knipper af Hanblomster.

disse bare Kirtler paa deres Bande og nærmede sig til de egen-

lige Kopdækblade. Jeg har sét et lignende Tilfælde paa en

Stængelkop af E. Esula, hvis syv Kopdækblade vare sammen-

voksne, medens et ottende slod frit udenfor og i sin Aksel stot-

tede en Dannelse, paa hvilken med Sikkerhed kunde sés en Stov-

knap. Ogsaa saadanne Tilfælde tale for Blomsterslandsnaturen

af Vortemælkens Kop (se Boeper „Vorgef. bot. Mein.«, S. 42).

Kopskællene. Nærmest knyttede til Hanblomsterne ere Kop-

skællene. Til de forskellige Tider og af de forskellige Bota-

nikere ere Kopskællene blevne opfattede paa hojst forskellig

Maade. Hos A dan son vare de Kronblade, hos Lamarck r
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Fur. 18.
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Richard, Aug. Pyr. De Candolle o. fl. Hanblomsternes Bæ-

gere, hos Rob. Brown, Wydler, Boissier, Klotzsch o. fl.

ere de „bracteæ" eller „bracteolæ" eller „Vorblattchen« , hos

Roeper Hanblomsternes Forblade eller Knopkimblade. Alle

disse Botanikere gore dem altsaa til morfologiske Grundorganer,

men ogsaa her fjerne Payer og Baillon sig fra Flertallet, idet

De to sidste Botanikere lægge, som omtalt, Vægten alene

paa deres sene Udviklingstid; hvad Betydning, der maa tillægges

denne, er omtalt. Fra den Side kan deres morfologiske Selv-

stændighed ikke angribes.

At Kopskællene aldeles mangle Kar eller Karceller mod-

beviser heller ikke deres Bladnatur. Mange Dækblade, Aksel-

blade, golde Stovdragere, t. Ex. hos visse Kurvblomster, mangle

dem ogsaa, og ere dog gode Blade.

Hvad der leder til at betragte dem som Dækblade, horende

til Hanblomst-Sviklerne, er deres Stillingsforhold ved Sviklernes

Sider, hvor man kunde vente Dækbladene (cfr. Fig. 84 paa

Tab. IH). Undertiden synes der virkelig ogsaa at være to

Rækker af Kopskæl mellem to Svikler, hvoraf altsaa den ene

kunde regnes til den ene, den anden til den anden Svikkel (se

ovenfor S. 50).

Dernæst peger Analogien med Anthostema og Calycopeplus

samme Sted hen. Ligesaa de forskellige Abnormitetstilfælde,

som ere omtalte (S. 75), og i hvilke de bære Kirtler ligesom

Kopdækbladene, og altsaa i deres Grundnatur vise sig homologe

Dog tor jeg alligevel ikke uden videre betragte dem som

Dækblade i Hanblomstsviklerne; naar jeg betænker, at der ofte

kun staar 1 Kopskæl mellem to Svikler og det ikke engang

mellem de ældste Hanblomster i disse, men ofte tæt nede ved

ere tilstede i hojst ubestemt Mængde og Antal og slet ikke staa

bestemt eller nojagtigt hver ved sin Blomsts Grund, hvad de som -
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ægte Dækblade burde gore, at de, som Fig. 77 og 78, Tab. III,

vise, vise den storste Tilbojelighed til uden Orden at dele sig

i Flige og Lapper, ofte helt til Grunden, bliver jeg meget i Tvivl

om deres ægte Bladnatur.

Jeg vil foretrække at sætte dem i Klasse med en Mængde

som Trichom er, der udvikle sig paa morfologiske Grundorganers,

navnlig Blades eller Bladkredses Pladser, og paa en Maade blive

Ækvivalenter for disse. Herben horer t. Ex. Compositeernes Fnok.

nærstaaende Familier, til Bladstillingsforholdene i selve Blomsten,

til de mangfoldige Monstrositeter, som ere iagttagne, maa antage

det for lige saa afgjort en Sag, at det ligger i Bygningsplanen

hos denne Familie at have Bæger, som det ligger i Irideernes

Bygningsplan at have seks Stovdragere, skbnt Ingen endnu har

sét Spor til de inderste tre af disse; materielt ere de ikke til-

stede, men ideelt sés de tydeligt og hævde deres Plads lige saa

godt, som om de virkelig havde været der. Men paa Bægerets

Plads staar hos Compositeerne Fnokken. I nogle Tilfælde træder

den op som fem udelte Skæl, der alternere med Kronbladene,

og man tror at se et virkeligt Bæger; i andre Tilfælde se vi fem

let Overgang til de Tilfælde, hvor Bægerbladene helt opgive deres

Selvstændighed og utallige Trichomer uden Orden indtage Bæ-

gerets Plads.

Et andet Analogon kan maaske findes i Avnerne og Dæk-

skællene paa Kurvlejet. I nogle Tilfælde kunne Kurvdækkets

Blade bestemt forfolges ind i Kurven som Stotteblade for Blom-

sterne og opstaa „deutlich fruher als die Bluthen selbst, oder
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Gaillardia, opstaar omtrent paa den Tid, da Æget anlægges, en

Borste foran hver Blomst paa det Sted, hvor Dækbladet ellers

har sin Plads, og muligt er det dette selv. Men nu træffe vi

andre, som Cynareerne, hvor der paa Dækbladets Plads og mellem

Blomsterne udvikler sig en Mængde Borster uden Orden. De

ere efter min Opfattelse Trichomer, som ere Ækvivalenter for

Dækbladene.

Hos Typha er Udviklingen efter Rohrbachs Beskrivelse*)

saaledes: „Die zu Zweigen werdenden (o: weiblichen Biiithenan-

lagen) entwickeln erst in akropetaler Folge zweizeilig gestelite

Seitenhocker, die dann selbst denselben Entwicklungsgang wie

die Einzelbluthen verfolgen. Dieselben bilden zuerst an ihrer

Basis eine unbestimmte Anzahl Haare, die man als

Stell vertreter eines Perigons deuten muss«.

Her er altsaa atter analoge Forhold. — Mon ikke det

Ifolge Pay er s Undcrsogelser (Organ. S. 698) opstaa Borsterne

hos Eriophorum polystachyum længe efter Stovdragere og Stovvej

paa en under Blomsten værende Valk, der godt kan modevare

Blomsterdækket. Fremdeles kunne vi minde om Piggene og

Haarene hos Cacteerne, der fremkomme paa Akselknoppers Pladser.

Græssenes „lodiculæ" kunne endelig ogsaa nævnes; de opstaa

som bekendt efter Slovdragerne og vist ogsaa ofte efter Slov-

vejen, og de ere uden Kar, men da de staa paa en Plads, hvor

man kan vente Perigonblade , blive de vistnok rigtigst at lyde

mentrængte Blomster, i hvilke vi finde slige Trichomdannelser,

som vakle imellem ægte Blade og ægte Haar.

*) »Uber die europåisehen Arten der Gattung Typha-, Verhandl. d. bot.



Hunblomsten. At den stilkede Stovvej i Koppens Midte er

en Hunblomst folger efter det Foregaaende af sig selv.

Hvad angaar dens Blomsterdække, da Onde vi hos nogle

Arter, som E. Lathyris
,

næppe Spor til nogen Valkdannelse

under Frugtkuden. Hos andre danner der sig der en Valk, som

kan være utydelig lappet eller lydelig 3—6 lappet. Kunths

Euphorbia calyculata har et „ovarium calyculo irregulariter tripar-

tito glabro eumque triplo superans* (Nov. Gen. et Spec. II);

tydeligt Blomsterdække findes efter Ad. Jussieu fremdeles hos

E. palustris, E. Peplis, E. cæspitosa, hos hvilken sidste det er

saa stort, at det naar halvt op paa Frugtknuden. Tages der-

næst Hensyn til Calycopeplus og Anthostema, da genfinde vi det

vel udviklet og med tydelige Lapper (seks hos den forste, tre

til fem (efter Bail Ion) hos den sidste). Jvfr. ogsaa ovenfor S. 5.

Om dette Bægers Udvikling er ovenfor (S. 46 og 66) talt;

Bæger, kunne vi ingensteds sætte Grænsen, men maa ogsaa be-

tragte de svage Valke hos vore almindelige Vortemælks-Arter

som Bægere.

En lignende Bægerudvikling kunne vi ogsaa træffe andetsteds

(t. Ex. hos Valerianeæ*), Dipsacece**), Compositæ***)
,

Rubiaceæi).

Om Bægerbladenes Stillingsforhold til Frugtbladene se Rob.

Brown (ovenfor citeret, S. 5) og B ai 1 1 o n s PI. I
,

Fig. 28 og

Fig. 34.

Da Frugtbladenes Stillingsforhold mod Kopdækbladene oven-

for (S. 47 og S. 48) ere gennemgaaede, er dermed nu ogsaa

Stillingen af Hunblomstens Bæger angivet.

*) Payer, Organ. S. 625, Buchenau, -Die Bluthenentwickelung einiger

Dipsaceen, Valerianeen und Compositen..

**) Payer, L c. S. 630, Buchenau 1. c.

•**) Payer, 1. c. S. 637, Buchenau, 1. c, Koehne, .l'ber Bluthenent-

f) Pay er, l. c, S. 633.
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For jeg forlader Hunblomsten, maa jeg omtale nogle Be-

mærkninger af A. Gu il I ard*). Han synes at have undersogt

Udviklingen og siger, al Stovvejen udvikler sig for Slovdragerne,

„ce qui révéle une cyme et ne peut convenir å une Deur«. Jeg

maa naturligvis benægte Rigtigbeden af denne iagttagelse. Han

qui est contraire å lune des lois les plus générales de l'organo-

graphie". Ogsaa dette er næppe rigtigt. Udviklingen af Kar-

strængene er nemlig folgende. Forst bemærkes en kraftig

Stræng i hvert af en Blomstergrens lo Forblade, længe for der

udviklet, at Ægene ere anlagte og Kopskællene store, for Strænge

bemærkes. Derpaa sés fem Strænge udvikle sig fra Koppens

Grund og forlænge sig op i Kopdækket som Kopdækbladenes

ikke klar. Kopdækkets Kirtler ere paa denne Tid oftest allerede

lifter dem opstaa Strængene i Hanblomsterne, om hvilke lige-

Hunblomstens Stilk, som ved dennes overste Ende boje sig

næsten vandret udad for straks efter i en Bue at lobe op langs

Frugtbladenes Rygsom som Midtribbe. De forlænge sig derfra

videre op i Griflerne og klove sig endelig i to Grene, én til

hvert Ar (se Tab. II, Fig. ol). Lidt længere hen bemærkes

ogsaa i Frugtknudens Midtsojle Strænge, som ved dennes Grund

anastomosere med de tre Frugtbladstrænge.

Om Ægenes Udvikling er ovenfor talt. De forekomme mig

Mening er ovenfor (S. 76) talt.
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Endnu skal blot tilfojes, at medens Organerne i Vortemælks-

koppen anlægges i akropetal Folge, sker Blomstringen for saa

vidt i basipetal Folge, som Hunblomsten er den, der forst

blomstrer og udfolder sine Ar, forend nogen Hanblomst endnu

er vokset op over Kopdækket. Koppen er altsaa proterogyn.

I hvad Forhold dette og Kirtlernes Udvikling staar til Befrugtning

ved Insekthjælp, har jeg ikke undersogt.

Jeg har i det Foregaaende i det Enkelte gennemgaaet Udvik-

lingen af Euphorbia-Koppen og dernæst droftet de Sporgsmaal,

hvortil alle dens enkelte Dele gave Anledning. Tydningen af den

hele Kop folger af dette og af, hvad der forovrigt er blevet

anfort, navnlig Analogierne med Calycopeplus og Anthostema.

Sammenstilles Resultaterne ere de altsaa disse:

1. Euphorbia s Kop er en Blomsterstand, dannet af

(typisk) fem S vi k k e 1 k v a s t e af Hanblomster og en

Aksen afsluttende Hunblomst.

2. Kopdækket dannes af fem sammenvoksne Dæk-

blade, som ere Stotteblade for Ha n bl oms t-S vi k -

3. Kirtlerne paa Kopdækranden ere rene Nektarie-

dannelser uden morfologisk Selvstændighed.

4. Hanblomsterne ere tiileddede til deres Stilk,

nogne og enhannede. Stovdrageren er Aksc-

5. Hanblomstsviklerne have ingen ægte Dækblade,

men mellem dem findes Trichomer (Kop skæl le n e)

som Ækvivalenter for Dækblade.

6. Hunblomsten er stilket og har et mere eller

mindre tydeligt enkelt Blomsterdække.

Saaledes giver Vortemælken os et Exempel paa den simp-

lesteBlomst i den mest komplicerede Blomsterstand,
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en Blomsterstand, der som Kurven har optaget meget af den

ægte Blomsts Væsen i sig; intet Under derfor, at Adolphe

Brongniart kan sige*): „la Deur des Euphorbes présente une

diverses". Jeg tor vist heller ikke smigre mig med, at Diskus-

sionen nu skulde være afsluttet; dog er jeg vis paa, at Hoved-

punkterne ville staa fast. Det bor her fremhæves, at Eu-

phorbia viser sig at være i Samklang med hele Euphorbiaceernes

Familie i at have særkonnede Blomster, og at vi hos denne

ofte ville finde, at Hunblomsterne i den begrænsede Blomster-

stand netop indtage de centrale, Hanblomsterne de perifere

Pladser, paa mange Steder netop stillede i Kvaste eller deraf

afledede Blomsterstande. Gu il I ard siger (1. c. S. 729), at der

cyme bisexuelle avec la fleur carpellée au centre. Cette cyme

est un caractére speciale de la famille«. Fra dette almindeligere

Synspunkt er det sikkert ogsaa , at Monotaxis, som man saa

ofte**) sér anfort som Analogon for Euphorbia, kan fremhæves.

Vortemælkens Historie er i flere Henseender meget lærerig.

Den viser os t. Ex. hvorledes en ensidig Benyttelse af Udvik-

lingshistoriens Resultater forer paa Afveje, og hvor raagteslos

som videnskabelig Undersogelsesmethode , dernæst udraabt af

Schleiden som det eneste saliggorende, Studium i Botaniken,

se vi den endnu af Payer og Baillon tildeles en Betydning

som den Dommer, der i alle Tilfælde alene vil kunne afgore

**) .Se Lindley's Vegetable Kingdom, Edit. III, S. 275; Schnizlein's

Iconographia familiarum; Areschoug's Udgave af von Duoens Hand-

bok i Våxtrikets naturliga Familjer, S. 287.
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have pragtfulde Kobbertavler med smukt udforte Tegninger, ja

knap nok Tegninger overhovedet. Paa den anden Side se vi

neriske« i Tegning og Stik af disse Mænd drevet til et Bojde-

Browns Resultater med Hensyn til Sandhed og Paalidelighed!

Vi se her slaaende, at hvad det ti! enhver Tid og Sted kommer

fremmest det Aandens 6je, med hvilket der sés, det geniale

Blik, som hverken folger med Oveise i at bruge Mikroskop og

Tegnepen, eller som uundgaaeligt behover disse Midler for at

frembringe store og urokkelige Resultaler, den Takt og det Greb

Naturforsker. Lamarck, Ju s si eu'erne, Rob. Brown, Roeper

og Wydler ere saadanne Genier, hvis Resultater i Naturforsk-

ningen ville staa urokkede i deres Grundtræk, om end Smaating

have de vel ogsaa alle taget fejl, men selv gennem Fejltagelserne

nojagtige Undersogelser.
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Forklaring af Figurerne.

Folgende Betegnelser have paa alle Figurer samme Betydning, nemlig:

£, Ægene.

Tab. L

Alle Figurer hentede fra Euphorbia Peplus L.

— 3. En lignende Stængelspids med seks Blade (1—6): det sjette er

— 6—7. Sammenhorende Præparater. En Stængelspids med Svikkel-

anlæg (I, II) i Akslerne af Bladene 5 og G. k er de med Svikkel-

anlægene homologe Knopper til Blomstergrene i de nedenfor-

staaende Blades Aksler. 60
/i.

— 8. En Stængelspids med Stængelkoppen helt udviklet. so
/i.









Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

1871. Udgivne af Skabets Bestyrelse. Nf. 8—10.

Nogle Bidrag til de danske Froers og Tudsers

Biologi.

J. Sahlertz.

(Meddelt den 1ste Juni 1870.)

De Iagttagelser, som en Skolemands sparsomt tilmaalte Fritid bar

tilladt mig at anstille angaaende de danske Froers og Tudsers

Liv, ere ganske vist ikke meget talrige, og heller ikke tor jeg

smigre mig med det Haab, at de skulde indeholde synderlig nyt.

Naar jeg alligevel har anseet det for passende at fremlægge dem

for Offenligheden, har dette sin Grund i, at det seneste danske

Arbejde over dette Emne, Hr. Cand. Jonas Collins: „Danmarks

Froer og Tudser"*), forekommer mig at indeholde overmaade lidt

at fremfore Sætninger og Postulater, hvis Rigtighed det ikke er

muligt videnskabeligt at controllere efter de Oplysninger, han

selv giver. Idet jeg derfor har sat mig den Opgave videnskabeligt

halelose Padders Biologi, ville disse Bemærkninger dels danne

*) Optaget i Naturhistorisk Tidsskrift, 3die Række, 6te Binds 1ste og 2det
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et, som mig synes, nodvendigt Suplement til Collins storre

Arbejde, forsaavidt som de oplyse og begrunde saadanne

H

a f

altid have mine Undersøgelser givet det samme Resultat som

Collins. At jeg for at lose de Sporgsmaal, jeg onsker at

fremdrage, ogsaa har benyttet den foreliggende Litteratur, er vel

de Resultater, hvortil jeg er kommen, dels ved egne Iagttagelser

og dels ved Litteraturens Hjælp.

Det forste Sporgsmaal, til hvis Losning jeg skal prove at

give nogle Bidrag, er da: Naar forlade vore almindelige

Arter af haleliisePad der deres Vinterkvarterer, og naar

foregaaer deres Parring?

Af Rana escuienta traf jeg i Aaret 1867 forste Gang voxne

Individer fremme den 5te Mai, og samme Aar saae jeg det

forste Par den 1ste Juni; bag Holte Kro ligger der en ret an-

seelig Torvemose, i hvilken Froerne paa denne Dag vare i livlig

Bevægelse; Parringen var imidlertid ojensynlig lige i sin Begyn-

delse paa denne Localitet, thi der var kun faa Par at see, hvor-

imod det mylrede med enlige Hanner, som med lydelig Kvækken

forlangte Bryllup snarest muligt. Der ligger saaledes en Tid af

mindst 27 Dage mellem disse Froers Fremkomst og deres Par-

ring i dette Aar. Skjondt denne Iagttagelse kun kan tjene til

at stadfæste den af Collin i hans Arbejde S. 286 udtalte

Sætning, at Parringen hos denne Art ikke foregaaer strax , efter

at Kjonnene have forladt Vinterkvartererne, men at den: „ . . •

kan vistnok gjennemsnitlig ansættes til Begyndelsen af Juni

Maaned, altsaa meget sent", har jeg dog ikke anseet det for over-

flødigt udtrykkelig at fremhæve den; thi Collin fremsætter

nok Theorien, men han giver ingen Begrundelse deraf hverken

fra egne Iagttagelser eller fra Litteraturen. Han nævner blot, at
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glemmer at omtale nogen Forfatter, der nævner Parringstiden;

selv har han kun Iagttagelser for Fremkomsttiden „i det usæd-

horer megen „Smidighed"**) til at kunne uddrage et Resultat af

begrrnde dette Resultat med den anforte Iagttagelse, dersom

samme Forfattere, som Collin har henyttet til at constatere den

tidlige Fremkomst, omtale ogsaa den sene Parring***); der er

saaledes ingen Tvivl om selve Sætningens Rigtighed.

I Anledning af denne Art skal jeg endnu kortelig bemærke,

at den Angivelse hos Collin (I. c. S. 291, Note 3), at den

mangler i Storhritanien, beroer paa en Fejltagelse; den er optaget

med i 2den Udgave af Bells „History of British Reptiles« S. HO
efter engelske Exemplarer, og Bell fortæller, at den i visse

Egne er bekjendt under Navnet „Cambridgeshire nighlingales«.

Af de brune Froer synes R. platyrrhinus Stp. at være den

hyppigst forekommende her i Kjnberi ha\ ns umiddelbare Omegn,

og det er da ganske naturligt den, jeg har havt rigest Lejlighed

til at iagttage. I Aaret 1867 bemærkede jeg intet Spor til, at

Froerne havde begyndt deres Vaarfærd i de forste Dage af

April. Endnu den 7de var alt tyst og stille, man hverken saae

eller horte nogen Fro paa de Localiteter, jeg havde valgt til

gyndt ved Karlsberg Bryggeri, derom vidnede en enkelt Ægge-

klump, som svummede i Vandet, tydeligt nok. Den Ilte var

Parringen i fuld Gang paa samme Localitet, det mylrede af par-

*) Jfr. Collin I. c. S. 284 og 286, med Note 2.

**) Collin, 1. c. S. 269. Note 2.

paaren sich erst in Junio-, og Nilsson, Skandinavisk Fauna, 3die
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rede Froer af denne Arl, og der fandtes ogsaa fuldt op af lagte

Æggeklumper. Til samme Tid foregik Parringen paa Amager,

Par i Ladegaardsaaen og den Ilte frisklagtc Æg paa Norrefælled.

I Aaret 1869 synes Parringen at være begyndt noget tidligere;

der fa lt s eml g illerede Par den 27de Marts. Iaar (1870) har

Parringen atter fundet Sled i forste Halvdel af April. Den 2den

i denne Maaned laa der endnu Is over Damme og Grave, saa at

det var umuligt for Froerne at begynde deres Vaarfærd i Van-

dene, men allerede den 6te fik jeg de forste butsnudede Froer,

1 Han og 1 Hun, tagne hver i sit Vandhul paa Amager; neppe

havde de dog været en halv Time sammen i et stort Glas hjemme

i min Stue, for Hannen havde indlaget sin Parringsstiiling. Den

7de var der fuldt op af Froer i Lersoen og Aaen mellem Soen

enlige bande Hanner og Hunner, og en stor Mængde af dem,

taniserkassen, hvori jeg bar dem hjem. Den 8de April var

denne Art i fuld Gang med sin Parring paa Amager; der var

fuldt op af Par, hvorimod de enlige Friiers Mængde var be-

tydelig aftaget; i de 5- 6 Timer jeg opholdt mig der, saae

jeg kun 10 enlige Hanner og 2 Hunner. Et af de Par, jeg

tog, havde begyndt Æglægningen, idet en stor Del af Ægge-

klumpen hang ud af Hunnens Kloakaabning, ja der fandtes alle-

rede et Par lrisklagte Æggeklumper, og det skjiindt de sidste

Rester af Isen oppe paa Groftekanterne, hvor Solen ikke kunde

komme til at virke, endnu ikke vare forsvundne. Den 10de

April tog jeg henimod en halv Snes Par ved Karlsberg, men

Froerne. Den 12te April besogte jeg nogle Damme paa de gamle

Skydebaner ved Gasværket, og fandt her Masser af Æggeklumper,

men ingen Par mere; derimod var der fuldt op af enlige Hanner,

per teede sig ganske som de allerforste, man seer, efter at
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byrdet Parringsakten. Næste Dag, altsaa den 13de, gjentog det

og ingen Hunner at see. Ved Kalkbrænderiet var Arten derimod

i fuld Gang med Parringen den 16de April, medens der Dagen

efter ogsaa paa Amager kun fandtes Æg og enlige Hanner, saa

at Parringen i disse Damme ligesom i dem ved Gasværket, maatte

ansees for afsluttet for dette Aar.

Af den anden af vore brune Froer, R. oxyrrhinus Stp., fik

jeg i Aaret 1867 et Par. som var taget i Parring i Paaskeferien,

der i delte Aar faldt mellem den 16de og 25de April, ved Græ-

sted, vest for SoborgSo; og den 20de April var Parringen ojen-

synlig nylig afsluttet i en Dam ved St. Hans Hospital ved Ros-

kilde, thi der var ikke faa enlige Hanner af denne Art og fuldt

op af lagte Æg, men ingen Par. At Æggene tilhorte denne Art,

anseer jeg for utvivlsomt, dels efter Æggeklumpernes Storrelse

og hele Præg, og navnlig fordi jeg ikke kunde finde mindste Spor

af R. platyrrhinus i hele Dammen. Den 16de April 1870 vare de

spidssnudede Froer i Parring paa Amager, men foruden Parrene

fandtes der ogsaa en Mængde Æggekiumper i Vandpytterne; og

fra den 17de var der allerede ikke Gere Par, men kun enlige

Hanner og Æg at finde, hvorfor jeg maatte ansee Parringen for

afsluttet her, skjondt jeg endnu den 19de fandt denne Art i Par-

ring i Dyrehaven.

Jdet jeg nu sammenholder disse Iagttagelser med, hvad Lit-

teraturen giver til Losning af Sporsrnaalet om, naar vore brune

Froer komme frem om Foraaret, og naar de parres, troer jeg,

Svaret kan blive fuldkommen klart og tydeligt. Allerede Roes el,

hvis hele Arbejde er baseret paa egne Iagttagelser, siger om sin

„ftana fusca terrestris", der efter Alt, navnlig Tegningerne at





De Resultater, jeg troer at kunne uddrage af de anforte

Iagttagelser og Angivelser fra Litteraturen, kunne da fremsættes

Hannerne af begge vore brune Froer i Vandet, og R. platyrrhinus

begynder strax sin Parringsakt, idet Hunnerne af denne Art

ogsaa strax efter Tobrudet ere tilstede i Vandene, medens R.

oxyrrhinus forst begynder Parringen 5—8 Dage efter, da Hun-

nerne forst efter denne Tids Forlob indfinde sig paa Parrings-

pladsene*). Æglægningen er for R. platyrrhinus's Vedkommende

i vort Land i Reglen afsluttet i forste Halvdel af April og be-

gynder kun i meget milde Foraar i Marts, og den spidssnudede

Fro er omtrent en Ugestid bagefter den butsnudede.

Hele dette Hovedpunkt i vore almindeligste Froers Livsforhold

deles umuligt efter hans Arbejde at danne sig nogen Mening

derom. Han omtaler forst den spidssnudede Fro, og det

hedder da om denne i den tidligere citerede Afhandling S. 294:

opholdsstederne tor jeg ikke fra egen Erfaring udtale mig bestemt

i Almindelighed . . . .« Lidt længere nede tindes: „Det angives

vel i Reglen, at den kommer frem meget tidlig om Vaaren, men

at Begyndelsen af Marts Maaned skulde være den sædvanlige

Tid (saaledes som i 1868), anseer jeg for meget usandsynligt

eller endog umuligt". Af disse Oplysninger, og de ere de eneste,

Texten indeholder i denne Henseende, skal man ikke blive meget

underrettet, thi Forfatteren vil hverken bekræfte eller benægte den

almindelige Angivelse**), og ved at læse Noten paa samme og

Zoologier IVme Série, S. 369.

er der nok ingen anden Forfatter end Steenstrup, som umtak,

delte Forhold for den nævnte Arts Vedkommende; Nilsson gjor det

ikke, og han er dog den, man nærmest maatte vente at finde Oplys-
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trapere, just som den var ifærd med at forlade Vinterkvarteret.

Efter at jeg iaar lige til 17de April havde gjort mine Iagttagelser

uden at finde Spor af de brogede Tudser, kom jeg denne Dag

henad Aften paa Vejen fra Enighedsværn til Amager over Volden,

hvor jeg i nogle Jordhuller helt oppe under Voldkronen fandt

en Del Exemplarer af denne Art. De fleste sad langt inde i

Hullerne, dækkede af Jord, som forst maatte skaffes tilside, for

jeg kunde faae Tudserne frem; kun en enkelt sad lige i Ud-

kanten af Hullet; allerede næste Dag var der store Masser af

disse Tudser i Dammene paa Enighedsværn, ja der fandtes endog

mange, som allerede vare i Parring. 1 Aaret 1867 bemærkede

jeg ikke denne Art nær saa tidlig fremme. De forste Exemplarer,

jeg traf, hoppede d. 21de Mai omkring i det stærkeste Sollys paa

<orer til Batterierne paa Amager. For denne Dag havde jeg for-

næste Dags Aften traf jeg et Par paa denne Localitet. Jeg an-

forer disse Iagttagelser for at supplere Collins Arbejde, thi

han fremhæver udtrykkelig (I. c. S. 338), at han med Hensyn til

dette Punkt ikke har kunnet gjore nogen Iagttagelse, men at

Sted umiddelbart for Parringen*).

Bruch har fremsat nogle Iagttagelser**), hvoraf han drager

den Slutning, at denne Art har en meget langvarig Parringsperiode.

Hermed 'stemmer det meget godt, at jeg fandt den i Parring lige

tilslutningen af Mai 1867, og at Collin endnu i Midten af Juni

'aar, da Parringen begyndte saa tidlig, har jeg selv endnu den

*) Med Hensyn til Bufo calamita skal jeg kun anfore, ni ^ -)> nlnuno

Gange (f. Ex. d. 28de og 30te Mai 1867) har tauet maime l.v n.|.l..rer

i Vandet ved hojlys Dag, nemlig mellem Kl. 8— ll^om^ Fonmddagen,
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4de Juni erholdt Par paa samme Sted. Men jeg kan dog ikke

med egne Iagttagelser bevidne, at Parringen virkelig er fortsat

fra Midten af April til Juni, eller afgjore, om den maaske har

Padderne ere som koldblodige Dyr naturligvis i hoj Grad

afhængige af Vejrliget, og det lader sig derfor neppe gjore at

fastsætte bestemte Dage for deres Fremkomst eller Parring, til-

flydelse derpaa; men for de Arters Vedkommende, som jeg har

kunnet iagttage, troer jeg dog, efter hvad der i det foregaaende

er fremsat, al turde udtale:

Strax naar Isen er smeltet om Foraaret, sees Rana platyr-

Localitet afsluttes i Lobet af nogle faa Dage; Hannerne af R.

oxyrrhinus vise sig omtrent ligesaa tidligt, men da Hunnerne forst

komme nogle Dage senere tilsyne, falder Artens Parring ogsaa

noget senere end den butsnudede Froes. Ogsaa denne Art af-

slutter Parringen i faa Dage, og Hunnerne forlade strax efter

Æglægningen Vandene, medens Hannerne endnu en kort Tid for-

blive i Vandet paa Ynglepladsene. Igjen nogle Dage efter den

spidssnudede Fro begynder Bufo vulgaris Parringen, som lige-

ledes har en kort Varighed. De voxne Individer af R. esculenta

vise sig forst omtrent fire Uger efter de brune Froer, og der hen-

gaaer da atter næsten en Maaned for Parringen begynder. Bufo

viridis har et meget stort Spillerum med Hensyn til sin Frem-

komst, men begynder Parringen strax efter; Parringsperioden synes

at være meget lang hos denne Art. (Jfr. Bruch, 1. c. III B.

S. 199—202).

Idet jeg nu gaaer over til det andet Hovedspiirgsmaal :
ø

Hvor tilbringe vore danske Padder Vinteren?, nodes

jeg til at indromme, at mine egne Iagttagelser rigtignok ere over-

maade faa; men naar jeg dog vover mig ind paa Sporgsmaalets

Losning, har det sin Grund i, at den foreliggende Litteratur taler
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som det efter disse Vidnesbyrd fra Litteraturen er, at der gives

Froer, som overvintre paa Bunden af Vandet, ligesaa sikkert er

det, at der gives andre Froer, som overvintre paa Land; thi

læser man videre hos Nilsson paa samme Sted, finder man:

men att en stor del af samme art nedgråfva sig i jorden och

tillbringa der den kalla årstiden«. Og til Bevis paa denne Sæt-

nings Rigtighed anfores flere Facta.

Er det nu givet, at Froerne snart overvintre paa Land, snart

i Vandet, bliver Sporgsmaalet : Gives der nogen bestemt Lov for,

hvilke Froer, der vælge det ene, og hvilke der vælge det andet

Opholdssted? Til Losningen af dette Sporgsmaal har Steen-

strup forst givet Noglen, idet han i de to tidligere anforte

Arbejder påaviser den store Kjonsforskjel hos disse Dyr og

hævder den ved Mærker, hentede baade fra det Ydre og det

Indre; ja han loser endog Sporgsmaalet med det Samme, idet-

mindste for R. oæyrrhinuss Vedkommende. Det fremgaaer nemlig

klart af Steenstrups Afhandling*), at Hannerne af R. oxyr-

rhinus overvintre paa Bunden al Damme med græsbevoxet Bund

og begynde deres Vaarfærd strax ved Isens Optoning, medens

Hunnerne overvintre under Trærodder paa Land og forst nogle

Dage senere begive sig til Vandene. For den anden Arts Ved-

kommende antyder Steenstrup vel den Mulighed, at ogsaa

Hunnerne kunde overvintre i Vandet, men han erklærer tillige,

at han ikke har tilstrækkelige Iagttagelser til med Bestemthed

at afgjore det; og det er netop om denne Art, jeg nu skal an-

fore et Par Iagttagelser.

Den 24de Marts 1869 tomles en stor Grav i Nærheden af

Roskilde. Den havde i Vinterens Lob havt en Vandstand af et

Par Alens Dybde, og da Vandet nu ved Hjælp af en saakaldt



Vandsnegl blev malet op, fulgte der store Masser af Froer med.

Alle tilhorte Arten R. platyrrhinus, og da den lerede Bund blev

synlig, mylrede det bogstavelig af disse Dyr, og der var baade

Hanner og Hunner, baade Unge og Gamle. Alle Individer vare

tilbragt Vinteren i Vandet, thi det var endnu saa koldt, at Vaar-

hver Nat den hele Maaned, ja Thermometret var endog stundom

sunket ned til 5°.

Den 2den April 1870 besogte jeg en Have ved Brondshoj.

1 denne var der en Dam, hvis Overflade endnu dækkedes

Vand langs Banden. En stor Mængde dode Froer flod paa

Vandet, og en Del sad fastfrosne i Isen, saa at denne maatte

slaaes itu for at skaffe Dyrene flot. Der var baade Hanner og

Hunner og talrige unge Froer, som alle tilhorte Arten R. platyr-

havde været isdækket siden Udgangen af Januar. De voxne

havde alle Udseende som i Parringstiden.

Den 7de April fandt jeg i Aaen mellem Lersoen og Briinds-

hojvejen dode Froer i hundredevis af denne samme Art. De

laae fordelte i Grupper, saaledes at Hunnerne fandtes for sig

paa lavere Vand, Hannerne for sig, hvor Vandstanden var dybere.

Hver Gruppe af Hunner bestod af omtrent en Snes Individer,

der laae meget tæt sammenpakkede og havde samme Udseende,

som dem jeg havde taget ved Brondshoj den 2den April. Hertil

f»jer jeg endnu, at jeg i November, December og Januar har

fundet ikke faa levende Froer, og det baade Hanner, Hunner og

unge Individer, i Vandet, dels i Aaen ved Lersoen, dels i vand-

fyldte Grofter og Kilder (Dec, Jan. 1866, 1867), men aldrig

jeg truffet nogen, idetmindste ingen Voxen, paa det Torre

om Vinteren.

Ved nu at sammenholde disse Iagttagelser med Litteraturens

Udsagn om dette Spdrgsmaal, faaer jeg da folgende Besultat:
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Hannerne af begge vore brune Froarter overvintre paa Bunden

af Vandene, men medens Hunnerne af R. oxyrrhinm soge deres

Vinterkvarter paa Land under Trærodder og i lignende Jordhuller,

soge Hunnerne af R. platyrrhinus idetmindste oftere til Vandene

for at tilbringe Vinteren paa disses Bund ligesom Hannerne.

Derfor træffes ogsaa Hunnerne af den butsnudede Fro i Vandet

strax ved Issmeltningen
,

og Parringen begynder hos denne Art

gaaer flere Dage, for Hunnerne indfinde sig paa Ynglepladsene.

Imidlertid vælge Hunnerne af R. platyrrhinus deres Vinterophold

i nogen Afstand fra Hannerne, hvor Vandet er lavere, og da de

her lettere rammes af Frosten end Hannerne paa det dybere

Vand, vil en streng Vinter have talrigere Dodsfald til Folge

blandt Hunnerne, og i den folgende Parringsperiode vil der da

være et Overskud af Hanner, saaledes som jeg virkelig ogsaa

iaar har fundet det paa de forskjellige Ynglepladse, jeg har be-

sogt. Unge Individer af R. platyrrhinus kunne ogsaa overvintre

i Vandet.

Hvad Rana platyrrhinus angaaer er nu det Resultat, hvortil

jeg er kommen, og som jeg i det Foregaaende har siigt at be-

grunde, en hel Del forskjelligt fra den Opfattelse, Collin

soger at gjore gjældende. Det hedder nemlig hos ham 1. c. S.

301: „At Hunnerne, baade de gamle og unge, overvintre paa

Land, er utvivlsomt. Ved Udgravningen af en Kjæmpehoi i Nær-

heden af Kallundborg traf jeg i Slutningen af December 1865

en fuldvoxen og to ganske smaa Hunner af denne Art omtrent -

1' under Jorden ved Indgangen til Stenkammeret. De laae tæt

sammenpakkede i Forening med tre Triton cristatus Laur. to

Triton tæniatus Schneid. en lille Rufo vulgaris $ og en ganske

ung R. calamita 2', men — hvad der er af storre Interesse -

R. platyrrhina; alle Dyrene vare dvaske og bevægede sig neppe.

Skjondt det ikke er lykkedes mig at træffe udvoxne Hanner af

denne Art i Vandet eller Dyndet om Vinteren , tvivler jeg ikke
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paa, at de ligesaavel som R. arvalis- Hannerne overvintre der.

Jeg har fundet yngre mandlige Individer (efter mit Skjon paa

c. 3 Aar) i Vand i Midten af November 1867, men tor ikke

bygge nogen bestemt Slutning derpaa , da de fandtes ganske

under samme mistænkelige Forhold som de tidligere nævnte R.

arva/is-lndivider. Jeg maa altsaa forelobigt antage, at alle Hun-

nerne og de unge Hanner (ialtfald indtil to-Aars Alderen) over-

vintre paa Land, de ældre Hanner derimod under Vand . . . .«

Det Ord „altsaa", som her er indskudt, leder nu Tanken hen

paa, at det er den iforvejen givne Udvikling, hvoraf dette Resultat

uddrages. Dette forekommer mig dog mildest talt at være let-

sindigt. Den Iagttagelse, der anføres, giver jo kun, at Collin en

eneste Gang ved Vintertid i en Kjæmpehoj har fundet en eneste

fuldvoxen og to ganske smaa Hunner af denne Art, samt 8 et

eller toaarige Hanner; men Fundet af en eneste Voxen og to

unge Hunner, kan dog ikke berettige en Forfaller, der selv*)

advarer saa strengt mod at „bygge paa enkeltstaaende Iagttagelser

af biologiske Phænomener og Forhold" og særlig fremhæver,

hvormeget „Undtagelserne" gjore sig gjældende med Hensyn til

Froernes og Tudsernes Vinterliv, til at udtale sig saa kategorisk

som Tilfældet er her om alle Hunnerne; og hvad de ældre

Hanner angaaer, da findes her slet ingen Begrundelse af det

opstillede Postulat, det hedder kun, at skjondt det ikke er lyk-

tvivier han dog ikke paa, at de dog overvintre der ligesaavel

som Hannerne af den spidssnudede Art; men om disses
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mindelige Forhold ikke staae under Vand«. Hvorfra Forfatteren

har faaet denne Sikkerhed, kan man imidlertid ikke see af hans

Arbejde; han anforer hverken Iagttagelser eller Litteratur, som

kunde berettige til den. At det skulde være S te ens trups

Autoritet, Collin her stotter sig til, er vel neppe troligt, siden

usikker med Hensyn til Beviskraften af hans Iagttagelser". Da

jeg imidlertid har beraabt mig paa Steen strups Angivelser

om denne Art, idet jeg har udtalt som sikkert, at Hannerne

overvintre i Vandet, medens Collin kun kan betragte det som

som gjore Collin „usikker", en Provelse.

Den vigtigste Grund, som bringer Collin i Tvivl om Paa-

lideligheden af Steenstrups Angivelser, er da, saavidt det kan

Text ikke udtrykkelig udhæves, at Forfatteren har iagttaget

Hannernes Fremkomst, medens der i den tydske Text udtrykkelig

behoves der neppe mange Ord. Mod den tydske Text i og for

sig har Collin Intet at indvende, uden at Steenstrups Tal-

angivelser synes ham vel store, naar han siger, at han har iagt-

taget tfzu hunderten" af fremkommende Froer, og i en Note ud-

taler han sin Beundring over den Taalmodighed og Energi, hvor-

med Steenstrup har undersogt alle disse Hundreder af Indi-

vider; er denne Tvivl om Correcfheden af Steenstrups Tal-

angivelse berettiget, og fortjener hans Taalmodighed, at Collins

Beundring særlig fremhæves i en Note, hvormeget mere maa man

da tvivle paa Correctheden af Collins Talangivelser, eller hvor

maa man ikke fyldes af Beundring over denne Naturhistorikers

Energi; thi han har, som han selv siger (I. c. S. 268 og 281),

ikke blot undersogt Hundreder af en enkelt Art, men utallig«

Individer af R. esculenta og Tusinder af Individer af de brune

Froer. Hvad Steenstrups danske Text angaaer, saa fremgaaer

det med ligesaa stor Klarhed af den som af den tydske, at
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Hannerne overvintre paa Land, men Collin har kan kunnet

nævnte Aarstid« (nemlig Efteraaret) „har truffet Kjonnene paa

de selvsamme Steder, hvor man kan træffe dem hele Sommeren

igjennem, samt det Postulat, at Hannerne overvintre i Vandet".

For imidlertid at kunne paavise, i hvilken Grad Collin

her har misforstaaet Steenstrup, naar han kun kan see „Po-

stulater« og „irrelevante Oplysninger« i hans Angivelser om dette

Punkt, er det nodvendigt at kaste Blikket paa et andet bio-

logisk Forhold, som af Collin forbigaaes med Tavshed, og

som jeg med et Ord vilde kalde Parringstidens Phæno-

er fremhævet*), visse udvalgte Steder, visse Damme eller endo«

visse Vige af Damme med rigelig Vegetation. Paa disse udvalgte

Mage, ligge massevis eller rettere hænge med alle fire Lemmer

strittende ud fra sig og de hvide Struber over Vandfladen: de

ere ganske glatte og stærkt slimede at fole paa, og den store

sorte Fastklamringsvorte paa Forfoddernes Inderfinger, som alle-

rede Ro es el har omtalt og afbildet, er stærkt fremtrædende. Hos

«. platyrrhinus ere de kun svagt blaaduggede, og de allerede af

Roesel**) omtalte Vand- eller Slimposer langs Siderne ere tem-

melig lose og slappe; Hannerne af R. oxyrrhinus ere derimod

meget stærkt blaaduggede og Vandposerne stærkt udspilede, saa at

man træffer Individer, der see nd, som om de havde udpustede

Balloner paa Siderne. Af og til bevæge de sig meget hurtigt

Jalusi eller af forgjæves Haab om at finde en Mage. Deres Be-
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vægeiser ved denne Lejlighed ere hojst ejendommelige; de svomme

ikke som ellers ved at stode ud med begge Bagben paa engang,

men bevæge dem vexelvis, saa at det seer ud, som om de lob

hen over Vandet, en Bevægelse, som jeg ikke troer at have seet

omtalt hos nogen Forfatter. Hunnerne ere altid mere vortede og

mangle Vandposerne saavel som det blaalige Skjær og kjendes

desuden let paa deres lange tynde Inderfinger paa Forlodderne.

Saasnart en Han opdager en Hun, indtager den Parringsstillingen

paa den, og den Lidenskabelighed, der behersker dem i denne

Periode, kan fuldkommen maale sig med den, Bruch omtaler

hos Vufo vulgaris*), ja den overgaaer vel endog denne. Iagt-

tagelser, der ganske stemme med Roe s el s og Nilssons**)

Erklæringer om delte Punkt, har ogsaa jeg havl Lejlighed til at

gjore. Jeg ejer saa ledes to Par af R. platyrrhinus, som jeg har

dræbt i almindelig Brændevin, uden at Dodsangslen og Døds-

kampen har bragt Hannen til al slippe sit Tag; gjentagne Gange

har jeg ogsaa truffet Hanner fæstede paa dode Hunner; saaledes

fandt jeg engang et Par, hvor Hunnens Bugvæg var sprængt,

saa at Indvoldene hang et langt Stykke ud af Saaret; om

Sprængningen var en Folge af det stærke Tryk af Hannens For-

lemmer, seer jeg mig dog ikke istand til at afgjore. En Gang har

jeg taget to Hanner i Parringsstilling, den ene paa den anden, og

de holdt saa fast sammen, at de fandtes i samme Stilling, da

jeg tog dem ud af Botaniserkassen , hvori jeg havde baartt dem

hjem fra Valdby. Samme Dag (Ilte April 1867) tog jeg end-

videre to Trekobbel, om jeg tor bruge dette Udtryk; en Hun sad

indeklemt mellem to Hanner, en paa Ryggen og en paa Bugen;

i det ene Tilfælde sad Hannen paa Bugen endog i omvendt

Stilling, o: med Snuden hen mod Hunnens Gat. Alle de nævnte
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hos fangne Individer og i det Frie hore „zu den groszlen

Seltenheilen". Lidenskabeligheden kan bringe dem til at glemme

Farer af den mest overhængende Natur; jeg har saaledes staaet

ude i Vandet paa disse Parringspladse med Ketseren ved Haanden

uden at behove at bruge den; thi de hojtkvækkende Hanner og

Par, hvor Hannen havde fundet sin Mage, nærmede sig dumdristigt

Fodder, men endog paa dem, saa jeg kunde ose min Kasse fuld

med Hænderne. Ogsaa Sulten glemme de, eller de fole ingen

Sult, thi i denne Periode synes de ikke at æde, idetmindste har

Maven været tom paa alle dem, jeg har aabnet**). Parringen selv

varer, som det almindelig angives, kun nogle faa Dage paa hver

Localitet; de for saa tykke og udspændte Hunner forlade strax

Vandene, naar de have lagt Æggene, medens Hannerne endnu

færdes tavse paa Ynglepladsene; den blaalige Dug forsvinder,

Vandposerne tabe sig, og ogsaa Hannerne sprede sig omkring,

bort fra Vandet, hvori nu kun de talrige Æggeklumper vidne

om, at her have Froerne i massevis holdt deres Bryllup.

Læser man nu Steenstrups Udtalelser om oxyrrhinus's

Vinleropholdsted igjennem, saa fremgaaer det deraf, at han

tidlig om Foraaret har truffet Hannerne i hundredevis paa visse

udvalgte Steder (nemlig Parringspladsene) har seet Hunnerne

indfinde sig der fra Landjorden, har truffet baade Hanner og

truffet Hannerne samlede paa disse Steder; men dette er ingen-

lunde en „irrelevant Oplysning", som Collin mener, thi saaledes

tan man ikke „træffe dem hele Sommeren igjennem". Man kan

træffe dem enkeltvis ved eller i Vandet, men ikke tæt samlede

i visse udvalgte Vige af Dammene.

*) Bruch, I. c. III B., S. 194.

**) Derimod har jeg truffet Maven fyldt hos Bu/o vulgari« i Parrings-
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tidens Phænomener, at det hidrorer, at Collin ikke har forstaaet

Vægt paa de særlig udvalgte Pladse; og det maa vistnok være

en lignende mindre nojagtig Iagttagelse af disse Phænomener, der

er Skyld i den Maade
,

hvorpaa Collin*) omtaler den af

Steenstrup udhævede „blåulichen Keif, der i Parringsperioden

At Tilstedeværelsen eller Manglen af denne ikke absolut

kan bruges som Arts mærke, er vist nok, men det har Steen-

strup da heller aldrig sogt at gjore gjældende; han anforer det

jo, som Collin selv siger, om Hannerne af begge Arter, og det

er selvfolgelig som Kjonsmærke og intet andet, det skal bruges.

Men det er allerede fremhævet, at denne blaalige Dug fremtræder

langt stærkere hos R. oxyrrhinus, og naar man nu hertil f.'ijer,

for og under Parringen, saa kan det let forstaaes, at Siebold,

som Collin her citerer, vel har iagttaget den hos R. oxyrrhinus,

som baade har den stærkere fremtrædende, og som er senere

paafærde med sin Parring, medens han om Rana plaiyrrhinWr

paa den af Collin citerede Side maa sige: „An den Månnchen

von R. platyrrhinus konnte ich dieses Farbenspiel nicht wahr-

nehmen". Naar Collin selv aldrig hos nogen af Arterne har

kunnet opdage „mindste Spor dertil", saa kan dette kun, saavidt

paa Froerne „om Foraaret", men ikke „in den a'lerersten Friih-

den slrax falder i Ojnene***), og har aldrig manglet hos noget

hvorpaa læses: »Derm^t li..rt<- kg I urt, som paa Ryggen vare blaa-

lige, kvække i Dragerup Skov d. 17de April«.



131

voxent mandligt Individ af R. oxyrrhinus, som jeg har taget i

den angivne Periode.

Medens man saaledes nok kan tænke sig en Grund til, at

Collin ikke selv har kunnet iagttage denne blaalige Dug, er det

vanskeligere at finde en Grund til, at en Forfatter i den Grad

kan misforstaae Steenstrups Text. at han ikke alene over-

seer Pointen i den angivne Periode for dette Farvefænomen, men

endog bliver bragt i Forlegenhed ved, at et og samme Kjons-

mærke af S teen s trup nævnes hos begge Arter af brune Froer.

Da jeg i det foregaaende paa flere Steder har maattet

imodegaae Collin, baade, hvor han uddrager Resultater af

sine Iagttagelser, og hvor han indlader sig paa en Kritik

af tidligere Arbejder over det foreliggende Emne, saa vil jeg

nu til Slutning ikke undlade at berore endnu to af de mange

mindre heldig som Kritiker. Forst skal jeg omtale den Maade,

hvorpaa han behandler den af Steenstrup i de to oftere nævnte

Arbejder antydede Bufo commutatus. Collin mener, at denne

Form ikke bor adopteres som selvstændig Art og fremhæver tre

forskjellige Grunde for denne sin Mening*): det ringe Materiale

finde den, og endelig „det Vage og som Arlsmærker ubrugelige"

i de Karakterer, hvorpaa Steenstrup stotter sin Opfattelse af

Arten som forskjellig fra Bufo vulgaris. Hvad nu det ringe

Materiale angaaer, saa kan jeg ikke af noget af Steenstrups

Arbejder see, hvor ringe det har været, eller med hvilken Ret

Collin udtaler, at det synes at have været saa ringe, at der af

den Grund kan tvivles om Artens Berettigelse; men selv om det

en Anden opstillet eller antydet Art, fordi man ikke har kunnet

gjenfinde den, dog allermindst gaae an for en Forfatter, som selv

°m en anden Art, Pelobates fuscus, maa erklære: „det eneste mig

*) Collin, 1. c. S. 273 og 274 med Note.
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bekjendte Tilfælde, i hvilket det voxne Dyr er fanget her i Landet,

skyldes ligeledes Steenstrup"*). Collin har altsaa selv al-

Grunde, som have holdt disse Dyr skjulte for ham, kunne ogsaa

fusens har han jo ogsaa kunnet s6ge paa Steder, hvor han med

Sikkerhed vidste, at den maatte forekomme, da han har gjort

en saa rig Fangst af dens Larver. Jeg indrommer naturligvis

er fundet af en eneste Forsker og af ham egenlig kun er an-

tydet, end ligeoverfor en Art, der er saa* velbekjendt som

tydelig og skarpt at have godtgjort det uberettigede i at benegte

en Arts Tilværelse eller Forekomst, fordi det ikke er lykkedes

En selv al finde den. Hvad endelig „det Vage« i de af Steen-

strup angivne Mærker for Arten angaaer, saa er det kun ved

en mildeist talt uno'jagtig Læsning af Steenstrup, at Collin

har kunnet opfatte, som han har opfattet, og citere, som han

har citeret. Collin har nemlig ikke seet, eller i hvert Fald ikke

omtalt, at der hos Steenstrup, foruden de af Collin citerede

Sætninger, ogsaa læses**): „Wåhrend die Stirnbeine bei Bufo

vulgaris Laur. kaum doppelt so lang als breit und sehr flach

sind, sind dieselben bei der neuen .... Art, dreimal so lang

als breit und ziemlich gewolbt, so dass die lebenden Thiere sehr

leicht an der gcwolbten Stim erkannt werden«. Og den danske

Text tillægger ligeledes liufo vulgaris „meget bred og flad Pande

(Pandebenet neppe dobbelt saa langt som bredt, og svagt ud-

Pande (Pandebenet tre Gange saa langt som bredt og temmelig

stærkt hvælvet)". Ligesaa vist som der er Forskjel paa 2 og 3,

„fladt eller svagt udhulet« og „meget hvælvet«, ligesaa vist er den
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her angivne Karatter af positiv Natur og kan ikke gaae ind

under Kategorierne „det Vage« eller „intetsigende Oplysninger«;

idetmindste ikke for det er godtgjort, at Pandebenets Form hos

disse Dyr ikke, som man hidtil har ment, er meget vejledende

som Artskarakter.

Endnu kun et Par historiske Bemærkninger om Rana Scotica

Bell. I lang Tid, hedder det hos Bell*) selv, havde forskel-

lige Naturforskere bemærket, at der i Skotland fandtes en Fro,

som var forskjellig fra den almindelige, og som man sædvanlig

henforte til Rana esculenta. Han nævner forskjellige Forfattere,

som omtale denne saakaldte spiselige Fro fra Skotland; I)r.

Stark har saaledes i Aaret 1833 i „Zoological Society" fremvist

et Skelet af den og fremhævet osteologiske Forskelligheder

mellem den og den almindelige Fro. Troen paa Forekomsten af

R. esculenta i Skotland gaaer nu fra den ene Naturforsker til den

anden, indtil Jenyns udtaler den Formodning, at den i Skotland

forekommende store Fro snarere er en egen Art. Bell, hvem

dette Emne ligger meget paa Sinde, skriver nu til Edinborg og

faaer paa Anmodning Lejlighed til at undersoge det samme
Skelet, som Dr. Stark har fremvist i „Zoological Society«. Di-

rekte Sammenligning mellem dette Skelet og Skeletter af Rana

temporaria Aut. og Rana esculenta forer ham nu til det Besultat,

at den store skotske Fro ikke er R. esculenta, men langt mere

ligner den almindelige Fro, fra hvilken den dog afviger ved sin

•angt betydeligere Storrelse, (den er 'endog Va storre end nogen af

de andre Arter)
;
og da han tillige finder osteologiske Forskelligheder

mellem dette Skelet og der. almindelige Froes Skeletter, Forskellig-

heder netop i Bygningen af de samme Knogler **), som ogsaa af

senere Forfattere ere brugte til at grunde Artsforskelligheder paa

indenfor denne Dyregruppe, tiltræder han Je ny ns's Mening, at her

foreligger en ny Art, for hvilken han foreslaaer Navnet Rana Sco-

tica. Da Bell 10 Aar senere, nemlig 1849, forberedte anden Ud-
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gave af sin Bog, onsker han som en samvittighedsfuld Forsker at

"undersoge Sagen paany og faaer derfor fra Mr. Wolley i Edin-

borg talrige Exemplarer af skotske Froer og det af begge Kjon

og forskjellige Aldere; men da Bell ikke mellem disse finder

nogen, som stemmer med hans R. Scotica, tager han selv sin

Art tilbage med den Erklæring: „it is nothing more than a very

large variely of the Common Frog, R. temporaria": idet han

mente, at de osteologiske Forskjelligheder , han havde iagttaget

hos det tidligere omtalte Starkske Exemplar „might have been

sexnal or even merely accidental«.

Om Bell nu har begaaet en storre Fejl ved at opstille

Arten, end ved at kalde den tilbage, ligger her udenfor min

Opgave at undersoge*); men vist er det, at han selv har kaldt

den tilbage, og at han selv ogsaa i sin forste Udgave, der ci-

teres af Collin, har gjort Rede for, at den er opstillet paa et

eneste Individ, som dog afveg fra den almindelige Fro i mere

end blot i Storreisen. Collin har imidlertid**) fundet det

nodvcndigt at skrive til Hr. Gosch for fra Dr. Gray at modtage

den Oplysning, at Arten er „„grundet paa et eneste, med Hensyn

til Slorrelsen afvigende Exemplar«", og har endvidere fundet det

nodvendigt, 20 Aar efter Bells Tilbagekaldelse endnu engang at

stryge Arten med Udtryk som: „den næsten berygtede /i. Sco-

(tcaBell«***) og „Den af Tandlægen!) Bell opstillede, eller ret-

tere omtalte, Form fl. Scolica, har ingensomhelst Berettigelse i

det zoologiske System". — Det kan man kalde, at slaae en dod

Mand ihjel.
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Gjennemseet Fortegnelse over de ved Danmarks Kyster

levende Pighude, tilligemed Oplysninger om deres

Udbredning ved de danske Kyster.

(Meddelt den 22de Februar 1871.)

Jeg har længe samlet Bidrag til en Oversigt over Pighudenes

Udbredning i den nordlige Halvdeel af Atlanterhavet, som kunde

°ptage, hvad der i denne Retning er bleven bekjendt, siden jeg

udgav min Afhandling „om de nordiske Echinodermers geographiske

Udbredning«*), og som et Tillæg dertil var det da min Agt at

meddele en fuldstændigere Fortegnelse over de ved vore egne

Kyster levende Arter tilligemed de Oplysninger om deres Ud-

bredning ved disse, af hvilke jeg er i Besiddelse, og som, hvor

ufuldstændige de end i mange Retninger ere, dog maae siges

at være ret fyldige i Sammenligning med, hvad der var be-

kjendt i 1856, da jeg udgav min tidligere Oversigt over „de

ved Danmarks Kysler levende Pighude" **). Udforeisen af min

forsle Plan vil i al Fald være stillet i Bero indtil videre ved de

sidste Aars storartede Undersogelser over Atlanterhavets „abyssale

Fauna«, der forhaabenlig ville blive fortsatte i en længere Aar-

række, og hvis Udbytte naturligvis vil være af den allerslorste

Betydning for Udredelsen af de nordatlantiske Echinodermers

*) Vidensk. Medd. 1857, S. 56 og 8gd.

**) Vidensk. Medd. 1856, S. 88 og flgd-, med Tillæg 1858, S. 127.
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geographiske Udbredning; denne kan nu slet ikke forsoges med

Udsigt til et Resultat, der kan have Interesse eller Betydning,

forend hint Udbylte af de amerikanske og engelske Dybvands-

skrabninger foreligger i vel bearbejdet Skikkelse. Jeg har derfor

besluttet mig til ikke længere at opsætte den paatænkte Med-

delelse af de mig foreliggende Oplysninger om den danske Echi-

noderm-Fauna. Til Grund for dem ligger fornemmelig Museets

særlige Samling af danske Straaldyr, i hvilken jeg har bestræbt

mig for at skaffe vore Arter repræsenterede ved Exemplarer fra

saa mange Lokaliteter som muligt, for at et Gjennemsyn af Sam-

lingen eller af dens Katalog strax kan give et Billede af de

enkelte Arters mere eller mindre hyppige Forekomst og videre

eller snevrere Udbredning ved vore Kyster.

Min forste Fortegnelse over Danmarks Pighude i „Vidensk.

Meddel.« for 1856 omfattede 23 Arter, af hvilke to endnu ere at

betragte som usikkre; senere har jeg dertil fojet 4 ved Hellebæk

fundne Former; nærværende Fortegnelse omfatter 30 Arter for-

uden de to, af hvilke danske Exemplarer ikke endnu foreligge,

nemlig Thyonidium commune og Astropecten squamatus. Med Hensyn

lil de ældre Lokalitetsangivelser tillader jeg mig at henvise til

mit ovenanforte tidligere Arbejde.

A. HolOthurider (4 Arter):

1. Synapta inhærens (Mull.) Et ungt Exemplar, taget af afdode

Inspekteur Moller i Kattegat paa „Store Middelgrund",

berettiger til at optage denne Art i vor Fauna.

2. Psolus phantapus (Struss.) er neppe sjelden i Kattegattet;

endnu ved Hellebæk faaes især dens Unger hyppigt i Skraben.

De sydligste Punkter, hvorfra jeg kjender den, ere Oresundet

syd for Hveen og Store Bælt ud for Nyborg. Derimod fandt

jeg ikke Spor til den i Middelfart-Sund.

3. Thyonidium hyaliiium (Forb.) har jeg faaet i temmelig Mængde

ved Hellebæk; ogsaa ved Samso forekommer den. De syd-

ligste Punkter, hvorfra jeg kjender den, ere Strib (Moller) og
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Oresundet, hvor den er taget af Forskjellige ud for Rung-

sted, ud for Strandmollen og i „Hollænderdybet« ved Nord-

spidsen af „Middel-Grunden«*).

4. Cucumaria elongata Dub. Kor. kan kun, (orsaavidt den i sin

Tid er taget „i Skagerrak*, henregnes til den danske Fauna.

B. Echinider (8 Arter):

5. EchiDUS esculentus L. er indsendt fra Vesterhavet ved Blok-

husene af Carstensen; en spæd Unge, taget „paa Hojden

findes i* den danske Deel af Kattegattet.

6. Echinus miliaris Forb. er overmaade hyppig i alle vore Sunde

og Fjorde (f. Ex. Hellebæk, Odensefjord
,

Issefjord ,
Lim-

fjorden, Middelfart-Sund, Svendborg-Sund og Store Bælt,

idetmindsle indtil Sevedo og Vresen) foruden i Kattegattet og

Vesterhavet. Ogsaa i Kielerfjord findes den. Hvor langt

den gaaer ned i Oresundet, er mig ubekjendt.

7- Echinus norvegicus Diib. Kor. (var. pusilta) kan til Nod optages

• den danske Fauna, forsaavidt det Sted i Nordsoen, hvor

Capt. Andrea har faaet den i Skraben (57° 30' N. Br., 6°

40' O. L. for Greenwich) paa 50 Favnes Dybde, — altsaa paa

Affaldet fra „jydske Rev« ned mod den dybe Havdal, der om-

giver Norges Klippeland mod Syd, — endnu kan regnes til

vor Faunas Omraade, uagtet det ligger nærmere ved Norges

Kyst (Lindesnæs) end ved Jyllands.

8. Toiopneustes droebachiensis (Mull.) er almindelig i Kattegattet

og ved Hellebæk; ved Strib har jeg faaet et enkelt Exemplar,

og andre ere tagne ved og syd for Nyborg i Store Bælt,

hvor den, efter hvad Hr. Winther har meddelt mig, endnu
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er hyppig mellem Fyen og Vresen. I Oresundet gaaer den

i det mindste til syd for Hveen.

9. Echinocyamus pusillus (Miill.) vil ligesom Asterias rubens,

Echinus miliaris og Ophioglypha albida neppe savnes ret

mange Steder ved Danmarks Kyst, hvor der overhovedet

findes Echinodermer; foruden fra Kattegattet og Hellebæk

har jeg faaet den fra Limfjorden, fra Oresundet ud for Rung-

sted og Strandmollen, i Odensefjord, fra Store Bælt (ved Ny-

borg og Vresen), i Middelfart-Sund og i Svendborg-Sund.

10. Echinecardium cordatum (Pnt.) er hyppig i Kattegattet (f. Ex.

Skagen, Aalbæk, Samso og fl. a. St.) og ved Hellebæk. Fra

vore Sunde og Fjorde kjender jeg den kun syd for Hveen;

den opfores dog af Mobius som taget „i Store Bælt midt

imellem Fyen og Sjelland", formodenlig i den nordligste

11. Spatangus purpureus Miill. er taget i Kattegattet; 3 Mile vest

for Kullen, af Hr. A.Smith; og ifolge efterladte Optegnelser

af Inspektor Moller har denne endvidere faaet den 4 Mile

ost for Skagen og paa „Store Middel-Grund" i Kattegattet.

12. Brissopsis lyrifera (Forb.) er taget „i Kattegattet" af Orsted,

i det nordlige Kattegat (Aalbæks Bugten) af Slud. Bergh

fra Lund, især paa 20—30 Favne, sammen med Echinocard.

cordatum; samt „i Skagerrak, tvers ud for Hirshals, paa 50

Favne« af Kapt. Andrea.

C. Asterider (9 Arter);:

13. Asterias rubens L. vil neppe savnes mange Steder ved de danske

Kyster; den er f. Ex. iagttaget i Limfjorden, Middelfart-

Sund, Store Bælt ved Nyborg og Vresen, i Oresundet ved

Hveen og Vedbæk, i Svendborg-Sund, ud for Fakkebjerg

paa Langeland; den findes desuden i Kielerfjord og i selve

Ostersoen f. Ex. ved Warnemunde.
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14. Asterias liiileri Sars har jeg kun faaet ved Hellebæk og fra

Kattegattet Nord for Gilleleje; Hr. Bergh fandt den paa

»Herthas Flak* i del nordlige Kattegat.

15. Asterias glacialis L. Et Exemplar, opkastet af Vesterhavet

paa Horne Strand i Vendsyssel, er indsendt af Pastor Fr ii s.

16. Cribella sauguiiiolenta (Mull.) (var. major longipes) kjender

jeg kun fra Samso og Hellebæk, samt fra Hveen (Ørsted).

17. Solaster endeca (L.) er mig ligeledes kun bekjendt fra Samso

og Hellebæk, hvor den dog ikke er sjelden; langt ind i

Sundene og Fjordene gaaer den neppe; dog anfores den

ogsaa af Orsted fra Hveen.

18. Solaster papposus (L.) kjendes derimod ikke alene fra Vester-

havet, Kattegattet og Sundet ved Hellebæk og Hveen (Or-

sted), men ogsaa fra Middelfart-Sund og fra Store Bælt

mellem Fyen og Vresen*).

19. Uouiaster phrygiauus (Parcl.) er vistnok meget sjelden ved

vore Kyster; Hr. cand. mag. Collin har faaet et Exemplar

ved Hellebæk paa 16 Favnes Dybde, som han har havt den

Godhed at skænke Museet.

20. Astropecten liiileri M. Tr. (irregularis Pnl.) kjendes kun

fra Kattegattet og Hellebæk, hvor den dog ikke er sjelden,

21. Luidia Sarsii Dub. Kor. er hidtil alene kjendt fra Hellebæk.

D. Ophiurider (9 Arter):

22. Ophioglypha texturata (Læk.) kjendes fra Vesterhavet, Katte-

gattet (f. Ex. Syd for Samso og Nord for Stavnshoved) og

Oresundet, hvor den endnu er hyppig i „Hollænderdybet«

(Collin); den er desuden taget i Limljorden (Livo Bred-



1 40

ning, Collin), af Mob iu s „i Store Bælt midt imellem Sjæl-

land og Fyen"; fra vore andre Sunde og Fjorde kjender jeg

den endnu ikke.

23. Ophioglypha albida (Forb.) findes derimod ikke alene i Katte-

gattet og den nordlige Deel af Oresundet, hvor den er meget

hyppig, men er tillige taget i „Hollænderdybet", ud for Fakke-

bjerg, i Store Bælt ved Sevedo og Vresen, i Odensefjord, i

Middelfart-Sund, mellem Thuro og Langeland og i Kieler-

fjord ; den er saaledes en af vore meest udbredte Arter.

24. Ophioglypha squamosa (Ltk.) (robusta Ayr.) er hyppig ved Helle-

bæk og forresten iagttaget ved Samso, Gilleleje og Hornbæk,

i „Hollænderdybet" og i Store Bælt ved Nyborg. I Middel-

fart-Sund sogte jeg den forgjæves.

25. Ophioglypha affinis (Ltk.) er fundet ved Hellebæk, Samso, i

Læso Bende og „i Oresundet" (uden nærmere Opgivelse af

Findestedet);

26. Ampbiura filiformis (Mtill.) ved Hellebæk, Hornbæk og Gille-

leje samt syd for Samso, i Kattegattet; paa „Herthas Flak"

traf Hr. Bergh den i Mængde; Hr. Collin har faaet den

i Oresundel (Kur.gsted).

27. Amphiura Chiajei Forb. ved Hellebæk
,

Gilleleje og i Katte-

gattet, „paa Hojden af Læso".

28. Amphipholis elegans (Leach) (neglecta Johnst.) er hidtil kun

Aalbæks Bugten, paa 15 Favne, af Hr. Bergh.

29. Ophiopholis acoleata (Miill.) er almindelig i Kattegattet og

ved Hellebæk; den er desuden taget ved Strib (dog ikke

hyppig)
i

ved Nyborg og Vresen i Store Bælt samt syd for

Hveen.

30. Ophiothrii fragilis (Abgd.) er iagttaget ved Hellebæk, Frede-

rikshavn og „i Oresundet".

Med Hensyn til deres Udbredning — saaledes som denne

for Ojeblikket er bekjendt — synes de ved vore Kyster fore-

kommende Pighude saa temmelig at kunne fordeles i fem Grupper:
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a. 3 Arter vides at leve i Vesterhavet og Skagerrak,

men ere endnu ikke trufne i den danske Deel af Katte-

gattet, nemlig:

Cucumaria elongata (Skagerrak);

Echinus norvcgicus (Vesterhavet); og

b. 4 Arter ere trufne i Kattegattet, men vides ikke at leve

i Oresundet eller overhovedet i vore Sunde og Fjorde,

nemlig:

Synapta inhærens (Slore Middel-Grund);

Echinus esculentus (Læso);

Spatangus purpureus (3 Mile vest for Kulien); og

Brissopsis lyrifera (nordlige Kattegat).

c. Folgende 12 Arter findes ikke alene i Kattegattet, men

ogsaa i den nordlige Deel af Oresundet ved Helle-

bæk, tildeels endnu ved Hveen, men ere, maaskee med Und-

tagelse af den forste paa Listen, ikke hidtil fundne i vore

ovrige Sunde og Fjorde.

Echinocardium cordatum (syd for Hveen; jfr. ovenfor);

Astmas Miilleri
;

Cribelta sanguinolenta (Hveen);

Solastev endeca (Hveen);

Goniaster phrygianus;

Astropecten Mulleri (Hveen);

Luidia Samt;

Ophioglypha affmis („Oresundet");

Amphiura Cliiajei:

— filiformis (Oresundet, udfor Rungsted);

Amphipholis elegans; og

Ophiothrix fragiiis („Oresundet«).

d. Folgende 7 Arter gaae noget længere ned i vore Sunde

og Fjorde, men savnes alle i Svendborg-Sund og i Kieler-

fjord.
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Psolus phantapus (ikke i Middelfart- Sund)

;

Thyonidium hyalinum (Strib; Oresundet p. fl. St.)

;

Toxopneustes droebachiensis (Strib; syd for Nyborg);

Solaster papposus (Middelfart-Sund; syd for Nyborg);

Ophioglypha texturata (Hollænderdybet; Limfjorden; ikke

i Middelfart-Sund);

Ophioglypha squamosa (Hollænderdybet; Nyborg; ikke i

Middelfart-Sund);

Ophiopholis aculeata (Strib; syd for Nyborg; syd for

Hveen).

e. I Svendborg-Sund træffes kun folgende Ore Arter:

Echinus miliaris;

Asterias rubens og

Ophioglypha albida.

Med Undtagelse af Echinocyamus pusillus findes disse Arter

ogsaa i Kielerfjord.

Ved en Skrabetur heelt rundt om Falster traf jeg ikke

at leve ved Ostersoens sydlige Kyster, f. Ex. ved Meklenborgs*).

Hermed stemmer ganske, hvad Hr. praklis. Læge Arthur Hor-

ring skriver til mig (20de Febr. d. A.): „paa mine Skrabninger i

Stege Strand har jeg aldrig seet nogen Echinoderm ;
Korsfisken

(j: Asterias rubens) findes bestemt ikke der". En af Mobius**)

omtalt Skrabetur ved Bornholm gav heller ikke noget Udbytte

i denne Retning; og al denne Dyreklasse ligeledes mangler

fuldstændigt ved G uiland, fremgaaer af Lindstroms ***)

Vereins der Freunde der IVaturgeschichte in Meklenburg),

3

1817. S. 101.

**) Meyer u. Mobius, Fauna der Kielcr-Bucht. Ister lid. (1865), S. XX.

***) Lind s ti om, Givers. Vetensk. Akad. Forhandl. 1855, S. 4«) og tlgd.
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Undersogelser ; derimod sees det af en af Rathke*) meddelt

Nolis, at der i 1825 blev fundet to Exemplarer af en Echinus

ved Kysten af Samland i Ostpreussen.

Forsaavidt senere Undersogelser skulde i Hoved sa gen stad-

fæste Rigtigheden af det her opstillede Schema for Arternes Ud-

bredning, vil man uden Tvivl kunne soge Hovedgrunden til deres

saa hojst ulige Udbredning indenfor vort Hav-Omraade i deres

mindre salt Vand; ved Siden deraf ville Dybdeforholdene og

Bundens forskjellige Beskaffenhed have deres Betydning, om de

end, efter hvad jeg antager, i Forhold til Vandets Saltholdighed

ville spille en mindre fremtrædende Rolle. Nærmere at forske

efter Sammenhængen mellem disse Naturforhold og Organismernes

faktiske Udbredningsforhold vil dog neppe være tidssvarende,

forend der foreligger lignende eller helst endnu fyldigere Oplys-

ninger om andre af de lavere Dyreklassers Udbredningsforhold

inden for vort lille Hav-Omraade, der jo frembyder en særlig In-

r 'gt og et meget fattigt Havbækken. Forhaabenlig vil denne

Aargang af vore Meddelelser allerede bringe slige Oplysninger

for Havbloddyrernes (Muslingernes og Sneglenes) Vedkommende;

til dem vil jeg ogsaa henvise med Hensyn til, hvad der hi-

storisk kunde være at oplyse i Almindelighed angaaende de

sidste Decenniers Bestræbelser for at tilvejebringe Kundskab om
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Algæ Brasilienses

circa Rio de Janeiro a clar. A. Glaziou, horti publici di-

reetore, botanico indefesso, annis 1869 et 1870 collectæ*).

I. Algæ aquæ dulcis.

A. Chlorospermeæ.

36 Fam. Conferveæ.

Cladophora elongata Martens, cespitosa, dense intricata; filis

flaccidis dichotome ramosis ; ramellis uniarticulatis, sursum cur-

plo longioribus.

Quinta, 21Decembris 1869; antea in America boreali tantum

Compsopogon leptoclados Montagne, Kutzing TabUlæ phycolo-

gicæ, Volumen Vil, Tabula 89, Figura 3.

Gavia, 12 Februarii 1870; prius Cajennæ tantum a Leprieur

in aquis fluentibus detectus. Color nigrescens Lemaniæ.

*) Hac collectione, amori »cientiæ botanicæ clar. Glaziou debita, con-

spectus Algarum Brasiliæ in .Videnskabelige Meddelelser fra den

Naturh. Forening i Kjobenhavn«, 1870, pag. 297, publicatus speciebas
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II. Algæ marinæ.

A. CMorospermeæ.

36 Fam. Conferveæ.

Chætomorpha anlennina Kg. T. ph. III, 60, 2.

Ch. clavata Kg., Martens Coospectus Algarum Brasiliæ hac-

tenus detectarum, Vidensk. Medd. fra den naturhist. Forening i

Kjobenhavn 1870, pag. 299.

Cladophora prolifera Kg. T. ph. III, 82, 3.

Cl. fruticulosa Kg. T. ph. III, 84, 1.

Cl. fascicularis Meitens, T. ph. III, 90, 2.

42 Fam. Enteromorpheæ

Phycoseris plicata Kg. T. ph. VI, 24, 1.

Ph. fasciata Delile, Mai lens Alg. Bras. p. 300.

Enteromorpha intes tinalis u capillaris et y tubulosa Kg., Mar-

ens Alg. Bras. p. 298 et 300.

46 Fam. Caulerpeæ.

Chauvinia peltata Kg., Martens Alg. Bras. p. 301.

47 l am. Codieæ.

Codium tomeniosum Stackhouse, Martens Alg. Bras. p.30l.

C tom /S coralloides Kg. T. ph. VI, 94, a,a'.

C tom. r divaricatum Ag., Martens Alg. Bras. p. 301-

C tom. £ tenue Kg. T. ph. VI, 95. 1.

C elongatum Ag., Martens Alg. Bras. p. 301.

48 Fam. Valonieæ.

Valonia verlicillata Kg., Martens Alg. Bras. p. 301.
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B. Melanospermeæ.

58 Fam. Encoelieæ.

Hydroclathrus cancellatus Bory, Martens Alg. Bras. p. 302.

59 Fam. Dictyoteæ.

Dictyota crenulata J. Ag. — D. Bartayresiana 0 dentictiiata

Kg. T. ph. IX, 16, 2.

64 Fam. Sargasseæ.

Sargassum vulgare J. Ag., Martens Alg. Bras. p. 301.

S. cymosum Ag., Martens Alg. Bras. p. 301.

S. rigidulum Kg., Martens Alg. Bras. p. 304.

O. Rhodospermeæ.

66 Fam. Ceramieæ.

Centroceras micracanlhum Kg., Martens Alg. Bras. p. 305.

69 Fam. Corallineæ

Amphiroa exilis Harv., Martens Alg. Bras. p. 306.

Corallma officinalis L., Martens Alg. Bras. p. 306.

C. planiuscula Kg. T. ph. VIII, 63, 3, a, a'.

C plan. (i polyphora Kg. T. ph. VIII, 63, 3, 6, 6'.

C. plan. y antennifera Kg. T. ph. VIII, 63, 3, c, c'.

Jania rubens Lx., Kg. T. ph. VIII, 80, 1.

J. cubensis Mont., Kg. T. ph. VIII, 77, 2.

70 Fam. Gataæaureæ.

Galaxaura plicata Kg. T. ph. VIII, 33, 2.



147

72 Fam. Gigartineæ.

Graleloupia cuneifolia J. Ag., Kg. T. ph. XVII, 34.

Chondroclonium Chamissoi Kg., Martens Alg. Bras. p. 307.

Cryptonemia luxurians J. Ag., Martens Alg. Bras. p. 307.

Callophyllis discigera J. Ag., Kg. T. ph. XVI/, 85.

75 Fam. Cystoclonieæ.

Hypnea musciformis Lx., Martens Alg. Bras. p.308.

H. Esperi Bory, Kg. T. ph. XVIII, 26, 1.

76 Fam. Gelidieæ.

Gelidium corneum e pinnatum Turner, Martens Alg. Bras.

308.

77 Fam. Sphærococcew.

Sphærococcug confervoides & setaceus Ag., Kg. T. ph. XVIII,

80 Fam. Dasyæ.

Asparagopsis Velilei Mont., Kg. T. ph. XIV, 92.

81 Fam. Polysiphonew.

Bostryckia sertularina Mont., Kg. T. ph. XV. 25. 1.

82 Fam. Bytiphtæaceæ.

Amansia mullifida Lx., Martens Alg. Bras. p. 311-

83 Fam. Lmtrencieæ.

Laurencia tcoparia J. Ag. Species Algarum Volumen II,

• 746.

L. Brasiliana Martens, tenuis, bipollicaris, inferne teretiuscuU,
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.is: carpocloniis marginalitms globulosis. Color e ruberite vi-

Acanthophora muscoides Grev., Martens Alg. Bras. p. 311.

88 Fam. Ptocamieæ.

Plncamium latiusculum Kg. T. ph. XVI, 47, 2.

Thamnophora brasiliensis Grev., Martens Alg. Bras. p. 312.
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Cyperaceæ quædam novæ imprimis Brasilianæ.

0. Buckeler.

(Societati traditæ die 3tia Febr. 1870.)

Heleocharis R. Br.

obliquis, purpurascentibus, superiore 1— IVa poll. longa, altera

acutiuscula Jeniter compressa 8- 5- flora IVa—

i

2
/3 lin.

lo "ga; squamis chartaceo-rnembranaceis bifariis patulis »atropur-

Pureis concoloribus vix nitidulis Iate ovatis carinato-navicularibus

obsolete striolatø-canrellata straraineo-pailida ; rostro stylino di-

midium fructus fere æquante pyramidato triangulari fusco-brunneo,

basi triloba margine prominulo; perigonii setis (6) subtilissimis

caryopsi multo brevioribus rufis
;

stylo perbrevi, stigmuti-

vivipara, Link. (Vidi in herb. hort. botan. Hafniens.).

'n Brasilia leg. Com. de Råben.
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brevissi mis albidis; stigmatibus 3 subtilibus ferrugineis sub-

species insignis pulchella H. Torreyanæ Bcklr. proxime affinis.

(Herb. horti bot. Hafniens.).

Brasilia, in vicinibus Santarem, prov. Parå, m. Aug. 1850

(R. Spruce).

gulatis sulcato-striatis; vaginis tenuiter membranaceis elongalis

ampliatis stratnineis subtiliss. nervatis, ore oblique truucatis, su-

apice acutiuscula, leviter compressa 10-5 lin. longa l*/a lin.

crassa 30— 15-flora; squamis subdispiris dense imbricatis rigidis

•ævibus, disco viridulis, raargine membranaceo ferrugineo-atro

circumdatis, latere interiore alropunctulatis ;
caryopsi perminuta

Maracaibo Brasiliæ (Merkel).



1. S. Glaziovii; læte viridis; dense cæspitosus; radice

fibrosa tenerrima; culmis nuraerosis foliisque setaceis erectis

valde inæqualibus, 6V2—-21
/* poll. allis, obsolete quadrangularifaus,

angulis acutiusculis, lateribus sulcato-striatis , basin versus bi-

vagina ti s; vaginis remotis tenuiss. merabranaceis byalinis pal-

lidis fissis ore pilis longis sub tiJissi mi s ciliatis, inferiore

nuda v. breviter foliata, superiore lamina 1—3 pollicari canalicu-

lata acutiuscula lævi ac glabra terminata; spiculis 5—3 in apice

culmi dense capitato-confertis sessilibus parvulis ovatis (fructiferis

subellipsoideis) teretiusculis obtusis 10— 6-Qoris vix sesquili-

neam longis; involucro trip hy 1 1 o setaceo patentissimo, phyllis

basi membranaceo-dilatatis hic coloratis marginibus subciliatis,

infimo 9—6 lin. longo, ceteris muito brevioribus; squamis

membranaceo-chartaceis 4—3fariam dense imbricatis adpressis

ovato -o rbiculatis carinato-navicularibus obtusis e carina sub-

colorata trinervi brevissime valideque mucronatis, ad latera ca-

staneis obsolete pu nctato-asperulis ac a d p r es so-hi r t e 11 i s,

marginibus ciliolatis, basi pallidioribus
;

caryopsi minuta squamæ

dimidium vix æquante late abbreviato-ovata triangulari, latere in-

teriore parum latiore, vertice leviter depressa, angulis prominen-

tibus obtusis, transversim un d ul a to -g r a nu 1 a t a dilute

subgloboso concolorato; stylo brevi ac tenui, stigmatibus parum

ferrugineis, antheris parvis lineari - oblongis. Herb. Glaziou

n.42?6. Ex affinitate S. (Jsol) fimbriati, S. Schimperiani et S.

purpureoatris Bcklr. (in Schimp. coll. pi. Abyssin. noviss.)-

(Vidi in hb. Warming).

Brasilia, e vicinia urbis Rio de Janeiro (leg. Glaziou).

2. S. ciliolatus-, dense cæspitosus; rhizomate brevissimo

fibrillis tenuibus rigidis; culmis pluribus stride erectis setaceis
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Rhynchospora Vah!.

I. R. biflora-, læte viridis; culmis paucis fasciculatis stricte

sursum setaceis ac triangularibus
;

vaginis inferioribtis remotis

efoliatis perangustis striolatis ore lanceolato-produclis
,

supe-

naliaulatis, apicem versus margine denticulatis, 8— 11 poll. long.

;

spicularum fasciculis Iribus oligoslachyis axillaril)us in culmi

parte superiore remotis, breviter pedunculatis longiuscule brac-

leatis 3—2-ramosis, ramis brevissimis erectis 3—2— 1-stachyis ;

spiculis fascirulatis s u b u 1 i f o r m i b u s perangustis 3— 4 lin.

longis flore uno fertili; squamis rigidis stramineo-fusccs-

cenlibus, margine invoiutis, inferioribus Iribus minoribus vacuis

et quinla mascula elongalo-oblongis breviter mucronatis, sexta

ginulata subtiliss. \ o n g i t u d i n a I i t e r lineata inter li-

ne as obsolete impresso-punctulata pallide lulea, sine

rostro lineam fere longa; hoc conico basi parum dilatato.

viridulo partern caryopseos quintam æquante: stylo ex-

Perigonium nullum. Accedit ad Rhynchosporam capillaceam Torr.

(Herb. E. Warming).

Brasilia (Glaziou).



Le »Cyafhium« de l'Euphorbe (Euphorbia L.) est-il une

fleur ou réellement une inflorescence?
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n'avait pas été appliquée dans tous les détails par leurs prédé-

cesseurs, savoir, l'étude de forganogénie. Dans le mémoire dont

je donne ici un resumé, j'ai essayé xle donner une critique de

leurs recherches et des resultats qu'ils ont obtenus. Les 14

espéces dont j'ai étudié l'organogénie, se trouvent nommées p. 11.

La seconde partie (p. 11—17) donne un apercu succinct

du mode de ramification de VEuphorbia. Lå, presque rien de

études deRæper et de Wydler. L'examen des premiers etats

de développement en démontre la justesse de la maniére la plus

claire. P. 15 on trouve un diagramme qui, dans des espéces a

deux bractées („Vorblåtter", „prophylles"), montre le mode de

ramification des rameaux fleurissants bibractéolés *) ; la premiere

bractée, m, est toujours tournée vers l'axe-ai'eule; le rameau

que celui de Taisselle de la premiere (m). Comparez fig. 11 å

fig. 12, pi. I; lå, les deux bourgeons axillaires des bractées sont

xiéme bractée; l'autre (fig. 12), de la premiere; comparez ensuite sur

les figures des trois planches les formations marquées k1 (bourgeon

axillaire de m) å celles marquées &3 (bourgeon axillaire de n).

Les premiers rameaux disposés en ombelle qui se trouvent

plus développés qu'ils sont situés plus haut. Comparez les fig-

9—10, 14—15, 16—17, 18-19, 20—21, qui représentent les

cinq jeunes rameaux fleurissants du premier ordre, d'un seul et

méme exemplaire, de VE. Peplus; ils sont les bourgeons axillaires

Les figures 9 et 10 représentent le rameau inférieur; les autres

suivent selon leur rang.

jours antidrome å celui de la deuxieme, le mode de ramifica-

tion est celui d'une vraie cyme dichotome.









plus speciale du cyathium de l'Euphorbe.

L'involucre ne se compose pas, comme le pensent Linné,

Schleiden et Schacht, de dix folioles, mais de cinq (voy.

texte, p. 68). Cela nous en montre l'organogénie
,

puisqu'il ne

nait que cinq folioles sur le point végélalif, et que les glandes

n'apparaissent que plus tard sur le bord de l'involucre formé déjå

en bourrelet cohérent (comp. fig. 18—19, ou elles ne se trouvent

pas encore; fig. 20-21, ou on les voit, g, alternes avec les

lobes de l'involucre, l; fig. 28 et fig. 80, ou le bord de l'invo-

suis d'accord avec Payer et Baillon; mais l'involucre ne se

Ion (Etude, p|. 1, fig. 4). Le nombre des folioles de l'involucre

est aussi démontré par des anlholyses du cyathium (comp. Roeper,

Enumeralio, p. 33, et sa planche III, fig. 23). On le voit, en

troisieme lieu, par la comparaison avec les genres voisins, et

enfiit par la ramification des fibres vasculaires. Les recherches

de Ræper sur ce point sont incomplétes et en partie inexactes.

Dans le pédicelle du cyathium, il y a cinq fibres vasculaires,

qui se ramifient comme les trois fibres reproduites par la xylo-

graphie, p. 72. La fibre vasculaire principale s'étend jusquaux

lobes de l'involucre, mais laisse sortir quatre fibres latérales,

ou moins (par avortement), qui se fondent dans les glandes sans

Mais alors s'éleve la question de savoir, si les glandes

doivent étre considérées comme des appendices foliacés, p. ex.

comme les stipules interpétiolaires des folioles de finvolucre, ou

comme de vrais nectaires sans signification morphologique.

comme homologues å de pures formations glanduleuses sur les

pétioles el les bords de feuilles chez un trés grand nombre

d'autres Euphorbiacées et, dans les cas anormaux, sur les brac-

tées et les écailles interflorales de VEuphorbia méme. Ces for-

trent d'abord en forme d'hémisphere plate (fig. 10, I; fig. 14, v
5

(fig. 5; fig. 6, 1; fig. 11, II, III; fig. 15, I; fig. 54, II; fig. 68,











nccessilé de nier qu'eiles soient de vraies feuilles; car, dans
les fleurs, des intercalations de feuilles nouvelles peuvent avoir

lieu entre et sous des feuilles antérieures; tandis que j'en vois

une en ce qu'eiles n'ont pas de constants rapports de position,

ni de nombre. Bien que ces écailles soient toujours situées

entre les groupes particuliers de fleurs måles, i! s'en faut beau-

coup pourtant que chacune d'elles se trouve å la base d une

flc ir Itre; le nombre en est tantot plus petit, tantot plus

seule entre deux cymes scorpioides (s, fig. 30, 22, 29). Dans

quelques fleurs, elles se développent en corps pectinés ou foliacés

qui se déchiquettent de maniére différente, ou se changent en

laniéres jusqu'å la base ou å peu pres (s, fig. 77-78). C'est

pourquoi je crois que, si l'on veut rapprocher ce fait des autres,

on doit les lenir pour des trichomes, qui équivalent å des brac-

pappus et les écailles du clinanthe des Compositées (Kæhne,
texte, p. 97), le périgone sétiforme de beaucoup de Cypéracées,

les poils autour des fleurs femelles de la Typha (Robrbach,

texte, p. 98), les épines des Cactées, etc.

fleurs du premier ordre de tous les cinq cymes scorpioides des

fleurs måles sont déja nées, avant que le développement des

fleurs femelles ait commencé (fig. 8, 14—15, 16-17, 54-55,

68—69, 73—74). Le point végétatif apparait au milieu du cya-

thium comme un cone å sommet arrondi. La formation des

fleurs femelles a lieu de la maniére suivante: le sommet s'aplalit

"» peu (comp. fig. 14-15 aux fig. 16-17; ou vov. fig. 32 34),

et vu d'en haut, il est trigone-obtus (fig. 80-81). La surface

K dans les fig. 18—21, 39-42, 64-65). A mesure qu'ils

carpophylles, dont la formation a sans doute commencé avant

celle des ovules, ce que montre la forme trigonc du sommet,

selevent distinclement, d abord comme de petits bourrelcls, plus

ta rd comme un ovaire fermé. La description de l'évolution de
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Lathyris (voy. toutes les figures, pi. II, de cette plante), ils sont

tres remarquables, étant constitués de deux paires de folioles

opposées, avec leurs cymes scorpioi'des axillaires. La position

des feuilles qui existe pour les feuilles végétatives de cette plante,

se retrouve done aussi dans ces cyathitims, tandis que les aulres

inflorescences bibracléolées ont o folioles avec leurs cymes scor-

pioides disposées en spire. (Comp. fig. 31—42 aux fig. 43—44,

50, 54—55). Cependant, souvent une cyme scorpioide (voy. fig.

32-35 et 39-42, et diagr. p. 22), ou une paire des cymes

scorpioides (fig. 36) avorte. Celle qui avorte semble le plus

souvent appartenir å la paire de cymes scorpioi'des supérieure.

la supérieure (fig. 39); mais parfois, ceile-ci avant celle-la (fig.

35). — Les cymes scorpioides sont tres dénuées de fleurs, ce

qui contraste beaucoup avec les cymes scorpioides des inflore-

scences latérales å deux bractées (fig. 52—53) ;
et la pécilo-

dromie semble y étre une régle établie (comp. fig. 35, 38, 39).

Quant aux espéces muuies d'ombelle multiradiée, on voit dans

Ia fig. 72, un point végétatif développant des bractées et des
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Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenbavu.

1871. Udtf« »f SeM.be,. ]\r. 11—14.

Synopsis Molluscorum marinorum Daniæ.

Fortegnelse over de i de danske Have forekommende

Bloddyr.

O. A. L. Morch.

13de Novbr. og 16de Dcbr. 1863 og den 16dc Fel

Siden O. F. Mii Mer s „Prodrt

udkom 1776, er der inlet Forsog offentliggjort paa en almindelig

Fortegnelse over de danske Hav-Bloddyr. Orsteds bekjendle

forekommende Arter.

nærende Grændser, men har dog undertiden troet at burde be-

r°re udenfor liggende Punkter. — Jeg forudskikker en

Historisk Oversigt over Litteraturen til Kundskaben

om de danske Hav-Bloddyr.

Ole Worm: Museum Wormianum (1655). Efterat

d *t er omtalt S. 254, al de engelske Osters pleie at foretrækkes

for alle, endskiondt de norske ere storre, fortsætter Forfatteren
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at den maa være didbragt fasthæftet til Kjolen af et Skib fra

Norge, ligesom den af O. Worm anforte Cancer moluccanus,

der 1663 skulde være taget ved Helsingor paa Kjolen af et Skib

fra Ostindien.

Dom. de Teilmand*): Fauna Parochiæ Cimbricæ
ulgo Skads-Herred, er vistnok yngre end Pontoppidans

»danske Atlas«, da Citaterne ere overensstemmende; der an-

fores; Ostrea edutis
, 180 S. N. , Inc. „Osters"; Mytilut edufo,

215, Inc. „Muslinger, Skjelfisk"; Buccinum lapillus, 403, Inc.

„Kruker*.

Erik Pontoppidan: Den danske Atlas. 1ste Bind

(1763) omtales S. 659 folgende af Briinnich bestemte Arter:

i Teredo navalis, Skibsorm, Jægteorm; 2 Sepia officinalis; 3 S.

*<%o, Blækfisk, Blæksprutte; 4 Mya arenaria; 5 Tellina bal-

tt»ca; 6 Cardium edule; 7 Donax trunculus; 8 Ostrea edulis,

Osters (om dens Forekomst gives flere Oplysninger); 9 Mytilus

«Wts, Musling; 10 Buccinum lapillus (Krukker); 11 Buccinum

14 Turbo littoreus; 15 T. clathrus; 16 T. terebra; 17 Nerita

Mellus; (18 Pinna pennacea, Tab. XXXI, f. 1, er en Pennatula).

I samme Værks 5te Bind (1769), S. 1018, meddeles en „Op-

^yeland, saavel i Agger-Strand, som Limfjorden og ferske

Va «»de, dog mange af dem meget sjeldne". Af Bloddyr nævnes

her: »Nr. 33, Krugger ere ganske runde, dybe og tykke paa

ballen, sorte udvendig, indvendig hvide og haarde, som Perfe-

at spise«. (Dette er vistnok den store Modiola). „Nr. 40, Mus-
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margaritifera«. „Nr. 54, Skuffiske [o: Blæksprutter], ere

som er bedækket med en Kappe, som en Kalkunsk Hane-Snabel.

Den ovrige Deel af Kroppen er ei andet end en tyk Sliim,

spids tilbage, ei tjenlig til noget". (S. 1022.) — l ferske Soer

og Vande Gndes: „Nr. 18, Krugger, seer ud som Muslinger,

men blode i Fisken, saa de ei spises, men bruges til at fange

andre med i Havet paa Kroge". (Sandsynligviis Unio eller Ano-

dnnta; da dette Sted ikke er anfort i „Syn. moll. terr. et fluv.

Daniæ", vil jeg medtage det her; det paa foregaaende Side an-

Hav-Bivalver og ikke udelukkende for Havsnegle, saaledes som

det antages i Kroyers Danm. Fiske, III, S. 1139).

Petrus Forskål: Descriptiones animalium quæ in

itinere orientali observavit (1775); p. 99, Tab. XXVI,

fucos". Blev Typus for C uvier s Slægt Tergipes. (Teredo arenaria

O. F. Muller: Historia Vermium, vol. I, (1773), P-
70:

„Fasciola capitata. in mari Balthico*. (Limapontia).

O. F. Muller: Zoologiæ Dan icæ prodomus, seu ani-

nomina et synonyma inprimis popularium (Hauniæ

1776), optæller omtrent 135 Arter, men den allerstorste Deel

er utvivlsomt fra Norge, mange fra Gronland og Island ifolge

Arternes Forekomst. Adskillige Arter ere aabenbart kun optagne

tuberculala, Arca barbata, Donax trunculus, Buccinum glaciale, B.

Ved Venus mercenaria er der endog i en Manuskript-Note i

Mullers eget Exemplar udtrykkelig vedfoiet: „Paa Linnæi Ord

*) Linné har paa lignende Maade benyttet Listers .Historia animalium

Angliæ..
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Bind (1777) har afbildet Arca pernula Muller som Mya corrugata

og som værende fra Coromandel *), at denne sikkert er fra de

danske Vande, dog uvist hvorfra, idet Muller een Gang har

fundet den i Maven paa en Torsk og to Gange i Maven paa en

„Butte", men uden Dyr, uagtet Skallerne sluttede sammen.

O. F. Muller: Zoologia Danica, vol. II (1788); Tab. 61

afbildes som lignende Akera bullata en Skal, der var funden i

Maven paa en Pleuronectes platessa fra Oresund. Jeg har troet

deri at gjenkjende Utriculus hyalinus Turt.

Martini und Chemnitz: Conchylien Cabinet, lVde

Bd. (1780). I Fig. 1164 afbildes en af Tangvand blaafarvet

Nassa, som Chemnitz i sin Tid havde erholdt fra Anholt til-

ligemed andre Conchylier. „Nassa cancellata ex albido cærulescens.

Chem. IV, p. 42«. I Catalogel over Biskoppen af Constanzes

Conchyliesamling (1787) angives den „von den Ufern von Helsin-

gor*. Sammesteds S. 67 anforer Chemnitz, at Buccinum unda-

tum efter Fiskernes Udsagn findes i Sundet i Nærheden af Helsin-

gor i hele Banker, hvor de ligge i tusind og hundredtusindviis.

Vilde Bind (1784), S. 207: »Arca Mariinii rostrata, Å.

pernuia Mull. \. c.a En heel og nogle Fragmenter fandtes i

Maven paa „Ruszbutter" i Kjo'benhavn. Tellina fragilissima og

VHIde Bind (1785): fig. 767, Mytilus discors (Modiolaria

nigra Gray); fig. 768, ligeledes Modiolaria discors L. (et meget

stort Exemplar). Spe n gier og Chemnitz foretoge en Reise

til Kullen for at samle Conchylier; ved Hjælp af Pastor Landby

i Brundby erholdtes af Fiskerne adskillige Arter, hvoriblandt

ovenstaaende. S. 180 anfores, at Mytilus modiotus L. findes i

hele Banker ved Kullen, og at der bag en Fiskers Hus laa en

stor Bunke halve Skaller.

Xlte Bind (1785): fig. 2031—36. »Peclen domesticus* ;
en

Bække meget smukke Varieteter af P. tigerinus Mull. fra Kjoben-

*) Martini erholdt den fra Chemnitz, der havde kjobt den paa en

Auction i Kjobenhavn.
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H. Linck: Index Musei Linckiani (1783); p. 170 an-

fores Mactra solida fra Danmark.

L. S pen giers Monographier i „Naturhistorie Selskabets

Skrifter« (1792—1798) indeholde kun folgende danske Arter:

Xylothrya Stutchburyi i Skibsforhudninger paa Tommerpladsene

ved Kjobenhavn: Mya arcnaria L,, smaa Exemplarer ved Kjo-

benhavn; Tellina balthica L., „her ved Ostersokysten«

Olaus Olavius: Okonomisk-physisk Beskrivelse

over Schagens Kjobstæd og Sogn (1787). S. 130 anfores

at „udi den nu tilstoppede Hofsoe fandtes ano 1780 Mya trun-

Hr. Pastor Chemnitz skal have ladet den og andre smaa ham

tilsendte Sager afstikke«. S. 131: „Om Foraaret trak Fiskerne

ofte Osters op i deres Garn, som falde temlig dyre«. S. 371:

»Atkvast, Rognbælger af Rognkelsen, som opdrive af Havet

(rimeligvis af de nordiske Ord: At, Snavs og Kvast, Knippe

eller Klase)«*). Kroyer**) formoder med Rette, at Olavius

har ment Æghylstrene af Buccinum undatum L. og Fusus anti-

quus L.

J. Schroter, i Wiedemans „Archiv f. Zoologie und

Zootomie", 2ter Band (1802), S. 111: Myamultidentata (Unio?);

s - 113: Mya triquetra „af Sotorv fra Ostersoen« (formodentlig

en Unge af Mya arenaria L.).

O. Fabricius: Fortsættelse af Nye Zoologiske Bi-

drag (Vid. Selsk. Skr. 1820): Turritella ungulina L. , Fano;

Planaria capitata, „Snegle-Fladormen", ved Kjobenhavn.

F. Faber: Kort Efterretning om en zoologisk Reisc

li
» det nordlige Jylland i Sommeren 1827 (Tidskr. f.

Na t«rv., 5te Bind, 1828, S. 248): „I det stille Vand i Fiskedybet,



Laanet kaldet, svommede en Mængde af Clio retusa". Denne Art

forekommer vel ved Norges Sydkyst, men meget sjeldent, ifolge

Meddelelse af Hr. Stipendiat A.Boeck; jeg har derfor troet, at

Akera bullata snarere har ligget til Grund for Fabers Iagt-

tagelse*). Lovéns Angivelse „Sin. codan. Beck" hidrorer vist-

nok fra denne samme Notis af Faber.

Hans Chr. Lyngbye: Enumeratio plantarum et ani-

malium quas ad Soborg & Gilleleie legi (begyndt den

6te Juni 1827, ender November 1836). I dette Manuskript, som

opbevares paa Universitetets zoologiske Museum, gives en For-

tegnelse over de Dyr, Fiskerne i Gilleleie bragte deres Sognepræst;

Skrabning .syntes ikke at være forsogt. Lyngbye s efterladte

af Optegnelser og Haandtegninger, i Særdeleshed til det sydlige

Kattegats Fauna, kjobtes af daværende Prinds C h ri s ti a n og findes

Forenings Samling mange Gaver fra Lyngbye, der senere ere

Lyngbye opregnede Former maa fremhæves: 1, „Blaahær", Ova

Sepiæ sepiolæ, senere beskrevne af Prof. S tee ns trup som Æg

af Rossia**). 2, Caputus hungaricus L. 3, „Operculum Serpulæ?

d. 23de Jan. 1835, siddende og observeret paa Ægget af en

Tærbe, Raja clavata. Cum delinealione"***). Dette Laag, der er

opklæbet paa et Stykke Glimmer og opbevaret i en Kapsel med

ovenstaaende Paaskrift, er en egen Artt) af Stephopoma, en Ver-

metide-Slægt, der ikke er bekjendt fra det atlantiske Ocean,

men kun fra Ostindien og Vestkysten af Amerika. Endvidere

*) Videnskab. Meddelelser

**) Æggehylstre med Unge

under ote og 24de Feb

Tilfdjende, at Kapslern

for senere Maaneder.

<**) Tegningen, der findes

f) Stephopoma Lyngbyanm
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forskellige Leiligheder meddelt forelobige Oplysninger*); en

raldstændigere Oversigt over denne Deel af vor Bloddyrfauna vil

forhaabenlig allerede blive meddelt fra samme Haand i denne

Aargang af disse Meddelelser; den vil derfor ikke blive nærmere

omtalt af mig i det folgende.

Ose. Klocke: Excursion nach der kleinen Insel Indsand

an der danischen Westkiiste (Isis. Allgem. Naturhist. Zeitung,

1855, S. 319). Nogle Bloddyr omtales.

Cbr. Lutken: Nogle Træk af Dyrelivet i Havet ved

vore Kyster, tre populære Foredrag i den naturhistoriske

Forenings Sondagsmoder 1859-60 (Tidsskr. f. popul. Fremst.

af Naturvidensk. 2den Række, 3die Bind., S. 85, 1860). Forfat-

teren giver en Fremstilling af de mere fremtrædende, især ved

Hellebæk forekommende Bloddyrs Forekomst og Levemaade i de

forskjellige Dybder i Havet.

videnskabelige Moder i 1863 og 66 meddelt Oplysninger om

vore danske Hav-Bloddyr; i Beretningerne om disse Moder**)

ere enkelte mærkeligere Former nævnte.

H.A.Meyer und K.Mobius: Fauna der Kieler Buch t.

I Indledningen til dette Skrift meddeles ogsaa nogle Oplysninger om den

danske Havfauna. I Mai 1863 fandt Forfatterne saaledes under et Ophold

der ogsaa findes ved Kiel: Doto coronata, Saxicava rugosa L., Åctaon viridu

Mig-, Æolis papillosa, Æ. exigua, Æ. rufibranchlalis Johnst., Dendronotua

Favne, Stenbund, folgende Arter: Trochus cinerarius L, Aporrhais pes pele-

**) Videnskab. Meddel. 1863, S. 3S1 {Bullid* og Elysiadæ), 1865, S. 247.
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practiserende Læge i Stege, ledsagede i 1863 Hr. A. Smidth

tilbyde sig til at foretage Skrabninger og Indsamlinger; paa

denne Reise undersogtes Odense Fjord, Strækningen op mod
Vestborg paa Samso og Syd og Ost om Samso, forbi Stavns-

hoved op mod Sæby og Frederikshavn og derfra omtrent i lige

Linie ned mod Helsingor. I Store Bælt udfor Nyborg samt i Ny-

borg Fjord har Hr. Horring ligeledes foretaget betydelige Skrab-

ninger i 1861, og Stud. mag. Wi n t h e r har i 1867 skrabet flittigt

Syd for Nyborg, mellem Fyen og Vresen. Odense Fjord er under-

sogt afafdode Hofman (Bang) og af næsten alle Danmarks Natur-

forskere. Lille Bælt er undersogt af H. P. C. Moller og senere

afDr. Lutken, som i 1861 foretog talrige Skrabninger paa Stræk-

ningen fra Sydspidsen af Fæno til Nord for Strib. Samme Aar

undersogtes Svendborg Sund fra St. Jorgensgaard til Valdemars Slot

samt Havet mellem Turo og Langeland ved gjentagne Skrab-

ninger af Prof. Steenstrup og Dr. Lutken, og i 1864 foretog

sidstnævnte en Skrabetour i Havet og Sundene rundt om Falster.

Oresundet har især været undersogt Nord for Hveen. Enkelte

indsamlinger ere foretagne ved Vedbæk, Taarbæk og Rungsted af

afdode Lieut. Mariboe, Cand. Collin, Adjunkt J.Koch o. A.

Kjobenhavns Rhed, hvis Bund mest bestaaer af raadne Tang-

stumper med Nassa cancellata, er især undersogt afMunk, Collin

°g H. P. C. Moller.

Faunaen ved Jyllands Kyster kjendes mest fra de af Havet

opkastede Skaller. Det er især fra Sæby, Frederikshavn, Lokken,

holmene er der skrabet af Professor Kroy er og Collegieraad A.

Meyer. Cand. phil. C. A. Bergh fra Lund bar imidlertid leveret

et betydeligt Bidrag til vor Fauna, idet han som Naturforsker

^Itog i cn Expedition med den svenske Kanonbaad „Ingegerd«,

Capt. K. Pejron, hvis Formaal det var at undersoge og oplodde

nogle Fiskebanker i Kattegattet og Skagerrak og navnlig at

undersoge, hvorvidt „Trawlings tf-Nettet kunde anvendes der. Ex-
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Cep/talophora.

Ptenoglossata.

1. Scala clathrm L.

Turbo obeliscus Meusch.

Opkastet paa Jyllands Kyster ved Lokken (Stp., Majborg)

og Hirtshals (Majborg); Aalbæk Bugt, 15 Fv. en Unge (Bergh);

Samso (Jacobsen); Hellebæk (Ltk.); Rungsted, Vs Miil fra Land

(Collin); Store Bælt (Meyer & Mob.); Aastrup (Stp.).

2. Scala Turlonis Turton.

Scalaria Turtonæ Jeffr.

Sammen med forrige Art ved Sæby (Kroyer); Lokken (Maj-

borg); Fano (O. Fabr.); Agger (Beck.); Hirtsholmene (skrabet af

Collegieraad Meyer).

3. Scala Trevelyana Leach.

Aalbæk Bugt, 15 Fv., et dodt Expl. (Bergh).

4. Aclis nilidissima Mtg.

Aastrup, 1 Exempl. (Stp.).

5. Eulimella acicula Phil.

Var. Eulimella affinis Phil-, Forb. & Hanl.

Hellebæk, 14 Favne (Collin, Munk); Hveen (MolL).

6. Eulima distorta Desh., Jeffr.

Samso (Meyer & Mobius); Hellebæk (Collin).

Var. gracilis Jeffr.

Aalbæk Bugt, 21 Favne (Bergh).

7. Eulima intcrmedia Cantr.

Hirtsholmene (L. Lund).

8. Stylifer .tylifmu Turt.

Paa en Ecfnnus droebacMensis Miill., tagen i en Fiskerbaad

» Skovshoved, ved Juletid 1843 (O. M.). Exemplaret Ondes i

12
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Spiritus i Museet (fra Chr. VIIl's Samling). Denne Art skal

egentlig ikke snylte paa Echinus, men blot lægge sine Æg paa den.

9. Chemnilzia rufa Phil.

Hornbæk (Kroyer); Aalbæk Bugt, 16 Fv. (Bergh).

Var. C. fulvocincta Thomps.

Aalbæk Bugt, 16 Fv. (Bergh).

10. Odostomia (Parthenia) interstincta Mig.

Aastrup, hyppig (Stp.); Klarupgaard (Drejer).

11. Odostomia {Parthenia) spiralis Mtg.

Aastrup, et enkelt Exempl. (Stp.).

12. Odostomia conoidea Brocchi, Jeffr.

Turbonilla plicata Flemg., Lovén*).

Hellebæk, 14 Favne (Collin, 1 dodt Expl.).

13. Odostomia eulimoides Ha ni.

Turbonilla oscitan Lovén.

Voluta ambigua Mat. & Rack.

Odostomia pallida „Monlg.", Jeffr.

Turbonilla crassa Thomps., Lovén.

Paa Osters mellem Bladene paa Skallen, men især i Inder-

kanten af Skalaabningen, i Limfjorden paa folgende Steder:

Sonderlo, Livo Bredning, Fursund, Oddesund, Thisted Bredning,

Glyngor Bredning (Collin); Aastrup (Stp.); Klarupgaard (Drejer).

14. Odostomia acuta Jeffr.

Var. O. umbdicata Alder.

15. Odostomia rissoides Hanley.

Odostomia albella Malm, teste Jeffr.

Var. O. nitida Aid., Malm.

*) holge Jeffreys lever denne og flere Arter af Fæces af Pecten^oper^

alt omtaler.
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Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Nissum Bredning (1 Exempl.,

Collin); Hveen (Moller); Aastrup (Stp.); Aalbæk Bugt, 20 Fv.

(Bergh); Hellebæk (Collin).

16. Odostomia albetla Lov én.

Jeffr. IV, p. 122.

Hellebæk (Munk); Livo Bredning (Collin).

17. Odostomia turrita Ha ni.

seet den typiske Form fra „Kattegattet« (Brit. Conch.^ IV, p. 136),

er det vist „Aastrup", som er meent; Hellebæk (Munk).

18. Odostomia plicata Mig., Jeffr.

Aastrup (Stp.).

19. Odostomia (Auriculina) insculpta Mtg.

Turbonilla obliqua Lovén.

Hellebæk, 14 Favne (Collin, 2 Expl.); Kullen (Orsted).

20. Odostomia (Auriculina) obliqua Alder.

Var. O. Varrcnii Thomps.

Hellebæk 14 Fv. (Collin).

2t. Actæon tornatilis L.

Aalbæk Bugt, paa 15 og 16 1
/* Fv. (Bergh).

„Helsingors Rhed, % 42, paa 10-12 Fv., fin graa Sand,

1 Expl.« (Moller); Hellebæk, mange Expi. (Ltk.); Hornbæk og

Aalbæk (Kroyer); Hesselo (Beck).

22. Cylichna cylindracea Pennant.

Aalbæk Bugt, paa 16Va, 17, 18, 2lV», 27 og 2S Fv.

(Bergh); paa Skagbanken (Bergh).

23. Cylichna nitidula Lovén,

Hellebæk, 14 Fv. (2 Expl., Collin; 1 Expl., Munk); Aalbæk

B«gt, paa 27 og 28 Fv. (Bergh).
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24. Cylichna umbilicata Mtg.

C. strigella Loven.

Volvaria subeylindrica Brown.

Nissum Bredning i Limfjorden, 1 dodt Exempl. (Collin),

maaskee fossilt af et submarint Lag.

25. Atys (Roxania) Cranchii Leach.

Bulla utriculus Brochi, Jeffr.

Aalbæk Bugt, paa I6V2, 18 og 20 Fv. (Bergh).

26. Retusa truncata Mtg.

Bulla retusa Mat. & Rack.

Utriculus truncatulus „Brug.". Jeffr.

Bulla semisulcata Phil.

Langelandsbæltet (Fr. Friis); Nissum Bredning, Livo Bred-

ning og Sonderlo i Limfjorden (Collin); Aastrup, hyppig (Stp.);

Klarupgaard (Drejer).

27. Retusa alba Jacobs.

Bulla alba Jacobs (1798) i Adams „Essay on the Micro-

scope«.

Bulla truncata Adams, Linn. Trans. V (1800)*).

Bulla obtusa Mtg. (1803).

Bulla jeverensis Schrot. i „Wiedem. Archiv«, IV. 1. (1801),

p. 16.

Guldborg Sund (Ltk.).

Retusa discors Brown III. t. 38, f. 3. 4.

Retusa plicata Brown ib. f. 1. 2.

Opkastet paa Stranden i Odense Fjord ved Hofmansgave

(Hofm. Bang); Ebeltoft Bugt (Kroyer); Grenaa (Grove).
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Var. jS. T. plerumque minor, spira plana.

Bulla obtusa Mig.

Kjobenhavns Rhed, hyppig (Moller, Munk). „Ved Helsingor

en Kabellængde udenfor Havnen, 15 Favne, mellem smaat Tang«

(Moller, w/
10 37); Aastrup (Stp.); Klarupgaard (Drejer).

28. Diaphana hyalina Turt.

Akera bullata p. p. Mttll. Zool Dan. (1788), Tora. II, p. 11,

t. 71, f. 6—9.

Diaphana pellucida Brown.

Amphisphyra hyalina Lovén.

„Testas in intestino Pleuronectis platessæ e freto oresundico

allatæ, limace orbatas reperi« (O. F. Muller); syd for Hveen

(Horring).

29. Philine quadripartita Ascan.

Lobaria quadriloba Mttll. Zool. Dan. prod. Nr. 2741; Zool.

Dan. tab. C.

Denne Art er meget almindelig, men hidtil kuh funden i

smaa Exemplarer, formodentlig fordi de storre Exemplarer grave

sig dybere ned i Bunden og saaledes lettere undgaae Skraben. Det

eneste foreliggende voksne Exempl., 14 Mm. langt, er fossilt

fra Aastrup. lovrigt funden ved Trekroner (Orsted), paa Kjoben-

havns Rhed (Moller), ved Vedbæk (Horring), Hellebæk (Ltk.),

Hornbæk, Stavnshoved (Horring), Store Bælt (Winther), i Svend-

borg Sund (Stp. Ltk.), ved Samso (Ltk.), ved Aarhus, i en Torske-

mave (Lassen), ved Hofmansgave, temmelig stor (Stp. Ltk.), i

Nissum Bredning og ved Sonderlo (Collin).
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30. Philine quadrata S. Wood.

Kattegattet, Store Middelgrund (M611.); Hellebæk (Munk);

Hveen (Orsted).

31. Philine scabra Miill.

Hellebæk (Ltk., flere Exempl.); Store Middelgrund (Moll.);

Hveen (Moller); Aalbæk Bugt paa 15 og 27 Fv. (Bergh).

32. Akera bullata Miill.

Kallebodstrand i Mængde (Winther); „Kjobenhavns Rhed,

8
/4 Mil fra Land, 6—8 Favne, sandet Leergrus" (Moll., 2

/8 41);

Hollænderdybet (Collin); Taarbæk, 6—8 Fv. , Leer (J. Kcoh)

;

Vedbæk (Horring); Sundet (Mariboe) ; Hellebæk (Ltk.); Isefjorden,

af Gabet paa Anas spectabilis, mange middelstore Exempl. (Con-

radsen); Store Bælt, ved og Syd for Nyborg (Horring, Winther);

Samso (Jacobsen); Svendborg Sund (Stp. Ltk.). „Hyppig i Odense

Fjord, især ved Halsgab, svommende i Vandfladen paa 1— l'/a

Fod Vand med Sandbund, i meget varmt og stille Veir, stærkt

Solskin. Dens Bevægelsesmaade er hoppende« (Hofman Bang).

Limfjorden (Moller); Oddesund (Collin); Klarupgaard (Drejer).

33. Tylodina Duebenii Lovén.

Hellebæk, 1864 (Collin).

Gymnobranchia.

Pygobranchia.

34. Lamellidoris Leachii Blv.

Doris Elfortiana Blv.

Doris vulgaris Leach., Brit. Moll., p. 19.

Doris bilamellata „L." Aid. & Hane.

Doris luberculala, Eckhoff Amtl. Bericht. uber die 24le Versaml.

deutscher Naturf. in Kiel, 1846, S. 130.

Doris tuberculata Menke Zeitschr. f. Malacozoologie, 1848,

S. 41.
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jt Exemplar uden speciel Localitet (M6U.).

35. Lamellidoris n. sp.?

Long. 30 mm.; Jat. 18 mm.; crass. 15 mm.

Skovshoved, et enkelt Exemplar kjobt (1847) af en Fisker.

Arten, da de beskrevne Ejendommeligheder muligvis kunne beroe

ere store, knapdannede og tætstillede, ere hos denne Form der-

imod meget smaa, næsten punklformige og meget sparsomme.

lange og meget tykke Stilke. Gjellebladene ere knivdannede med

Spidsen fremadboiet.

36. Lamellidoris aspera Aid. & Hane.

Doris bilamellata L. verisim.

Doris fusca Miill. Zool. Dan. t. 47, f. 1—9.

Doris muricata Meyer £ Mobius (non Miill.).

Hirtsholmene (Kroyer); Limfjorden (Feddersen)
;

Strib, Fæno

(Ltk.); Samso og Kieler Bugt (Meyer & Mob.).

37. Lamellidoris proxima Aid. & Hane.

Hofmansgave (Moll.); Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Thisted

(Stp. 1865); Kieler Bugt (Meyer & Mob.).

Denne Art adskilles fra foregaaende ved de tilspidsede

Vorter, en Charakler, der paa Exempl. i Spiritus ikke altid er

ødelig. Det er kun Tandforholdene der afgive constante Kjende-

teraltænder, medens denne Art mangler Mediantanden og har 11
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C. papillis validissimis parcis acuminatis verruciforroibus

prostralis. Margo cavitatis rhinophorarum utrinque verruca magna

lingulata. Long. 10—12 mm.

Taarbæk, 6—8 Fv. (Koch); Hellebæk (Ltk., Collin); Samso

(Jacobsen).

39. Lamellidoris diaphana Aid. & Hane.

Syd for Hveen, et enkelt Expl. (Horring 1862).

40. Lamellidoris muncata Mul I.

Strib og Hofmansgave, mange smaa Expl. med Lacuna

quadrifasciata, paa Tang (Moller, 1841).

41. Acanthodoris pilosa Miill.

Samso (Jacobsen); Fæno, Strib (Ltk.); Hofmansgave (Stp.

Ltk.); Stavnshoved og Nyborg (Horring); Hellebæk (Ltk., Collin);

Kieler Bugt (Meyer & Mob.).

42. Doris (Echinochila) lævis L., Flemg.

Doris n. sp. affinis verrucosæ Orsted, de Regionibus, p. 13.

Doris repanda Aid. & Hane.

Samso (Jacobsen); Middelfart Sund, Strib (Ltk.); Hellebæk

Fisker A. Rif; Kullen (Orsted). Den gaaer endog ind i Oster-

siien; Ltn. Mariboe tog 1863 ved Warnemiinde paa 10 Favne

et Expl. af over en Tommes Længde.

43. Doris (Argus?) obvelata Miill.

Iblandt Lyngby es Tegninger findes nogle meget gode Frem-

stillinger af denne Art med folgende Paaskrift: „E profundo

maris Gilleleje, siddende inde i en Krogsten« (3 Jan. 1834,

og 27 Marts 1835). Expl. var omtrent en Tomme langt.

44. Doris (Argus) coccinea Aid. & Hane.

Hellebæk (Rif); Hveen (Moller).

45. Doris (Argus) Johnstoni Aid. & Hane.

Samso (Ltk.).
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46. Doris (Argus) pseudo-argus Rapp.

Doris areolata Stuwitz.

Hellebæk, et Expl., omtrent 2 Tom. langt (Collin).

47. Doris (Argus) n. sp.?

En lille Doride, der i Kappens Granulering meget ligner

foregaaende Art, men med 3-4 Porer i Sidevorternes Mellem-

rum. Paa Gjellehulhedens Rand sees nogle flade smaa Papiller.

Gjellebladenes Antal er 9 til 11. Længden 6 Mm.

Store Middelgrund, et enkelt Expl. (M5IL).

48. Goniodoris nodosa Mtg.

Hornbæk (Kroyer).

Hirtsholmene, „paa Fiskernes Garn i hundredvis« (Kroyer),

Nissum Bredning (Collin); Limfjorden (Feddersen); Aarhus Bugt

(Conrads.); Lille Bælt, Samso (Meyer & Mob., Jacobs.); Strib

(Moller); Hofmansgave (Hofm. Bang); Taarbæk (Koch); Kieler

Bugt (Meyer &. Mobius).

50. Polycera (Palio) ocellata Aid. & Hane.

Middelfart Sund, Fæno, Strib (Ltk.); Exemplarer med Kalk-

naale i Kappen fra Fæno, og uden disse fra Samso og Kieler

Bugt (Meyer <fc Mobius); For (Eckhoff).

51. Polycera (Palio) Lessoni d'Orb-

14 Expl. af P. quadrilineata

ndelig ved Hirtsholmene (Kroyer);

53. Idalia elegans Leach.

Idatia caudata Orsted de Reg., p.
'

delfart, Strib (Ltk.).
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Neurognatha.

54. Pleurophyllidia Loveni Bergh.

Gilleleje (Lyngbye); ifolgeBeck er dette Expl. fra Lysegrun-

dene; Hornbæk (Horring).

55. Tritonia Hombergi C u v.

Denne store Art erholdes ofte af Fiskerne i Hellebæk (Ltk.,

Lorentzen, Controlleur Andersen, Meinert, Collin etc); Samso

(Ltk.); Hornbæk, 11 Fvn. (Kroyer). De storste Expl. ere i Spi-

ritus over 90 Mm. lange.

56. Tritonia plebeia John s t.

Gilleleje (Lyngby); Hornbæk (Petersen); Hellebæk (Ltk., R.

Bergh, Collin); Nissum Bredning (Collin).

57. Tritonia lineata Aid. <fc Hane.

Hofmansgave, ifolge en ufuldendt Tegning af Orsted, der

58. Dendronotus frondosus Ascan.

Amphitrite frondosa Ascan., Kgl. norske Vid. Selsk. Skrift.

5 Deel (1774), S. 115, t. V, f. 2.

Doris frondosa MUH. prod. Nr. 2771.

Doris arborescens Miill. prod. Nr. 2770.

Middelfart Sund, Strib (Ltk.); Fæno (Meyer <fc Mobius);

Hellebæk (Rir). De storste Exemplarcr ere 43 Mm. lange.

Kieler Bugt (Meyer & Mobius).

59. Hero formosa (Clælia) Loven.

Tritonia velata Orsted.

Hornbæk (Kroyer); Kullen (Orsted).

60. Aeolis papiliosa L.

Hellebæk (Ltk., Collin); Fæno (Meyer & Mobius); Aarhus

Bugt (Conradsen); Thisted (Stp. 1865).

61. Coryphdla rufibranchialis Johnst.

Kieler Bugt; Lille Bælt, 14 Favne, Mai 1863 (Meyer & Mo-
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62. Coryphella gracilis Aid. & Hane. (Bergh).

Hellebæk 1863 (Ltk.).

Hornbæk (Kroyer); Hellebæk, Strib, Fæno (Ltk.); Thisted

(Stp. 1865); Limfjorden (Stp. 1863); ved Langore paa Samso og

i Kieler Bugt (Meyer & Mobius). Det maa dog bemærkes, at disse

Forf. afbilde Rhinophorerne som rynkede, medens de i Virke-

ligheden ere forsynede med skivedannede Ringe.

61. Favorinus albus AJd. & Hane.

Ved Samso og i Kieler Bugt (Meyer & Mobius).

65. Favorinus branchialis Miill.

Doris branchialis Rathke, Zool. Dan. (1806), t. 149, f. 4- 7.

Hellebæk (Ltk.).

66. Hervia modesta Bergh, n. g. et sp.

Char. gener: „Rhinophoria simplicia. Podarium antice an-

gulis forliter productis. Pulvinaria papillarum dorsalium elon-

gata, seriebus papillarum obliquis, p. p. arcuatim conjunctis in-

Radula uniseriata, paucidenlata«. Bergh.

Hellebæk 1862 (Ltk., Collin).

67. Matharena oxyaeantha Bergh, n. g. et sp.

Char. gener: „Rhinophoria simplicia. Podarium antice an-

quas (fere ut in Cratenis) dispositæ«

torum acutorum præditus. Radula uniseriata, paucidentata (dentes

cuspide elongato, ad latera radicis cuspidis minute denticulati)«.

Bergh.

Limfjorden ved Thisted (Stp.).

68. Doto coronata Gm.

Kattegat (Kroyer); mellem Fæno og Fyen (Meyer & Mobius).
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69. Tergipes lacinulatus (Mul 1.) Gm.

Limas tergipes Forsk., p. XXIV & 99, t. 26, f. e. „Ejus-

dem varietas corpore ovali postice obtusiore«. Konig, Forskål

Icones, t. 26, f. F. f.

Tergipes bullifer Lovén, Aid. Hane.

„In fundo maris ad frelura Oresund inter fucos« (Forskål

1764); Kallebodstrand i Badehusene (Orsted).

70. Galvina exigua Aid. <fc Hane.

Tergipes lacinulatus Lovén (non Gm.).

Æolis exigua Meyer & Mobius.

Mellem Fyen og Fæno samt i Rieler Bugt (Meyer & Mobius).

71. Galvina viridula Bergh n. sp.

Hellebæk, et enkelt Expl. (Munk).

72. Embletonia? pallida Aid. & Hane.

Tergipes lacinulatus M. Schullze.

Ved Langore paa Samso paa Tang og Sogræs paa fast

Sandgrund, 4—5 Favne (Meyer og Mobius 1863); ved Gotland

(Lindstrom).

Pellibranchiata.

73. Stiliger Marias Meyer & Mobius (Bergh).

Embletonia Mariæ Meyer & Mob.

Aaro i Lille Bælt (Meyer og Mobius, ifolge Meddelelse til

Dr. B. Bergh); Kieler Bugt (Meyer & Mob.).

74. Etysia viridis Mig.

Thisted (Stp. 1865); Nibe Bredning (B. Bergh 1845); mellem

Fæno og Fyen og i Kieler Bugt (Meyer & Mobius); Hveen (Orsted).

75. Limapontia capitata Miill.

Planaria limacina O. Fabr.

Limapontia nigra Johnst.

Kallebodstrand, paa Ulva i stor Mængde (O. M.): Limfjordens
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76. Chalidis littoralis Orsted.

Vortex littoralis Orsted, Die Plattw. S. 64, t. 2, f. 22 (1843).

Kallebodstrand ved Ny Badehus i Leret mellem Bolværks-

bjelkerne (Orsled).

Tænioglossata,

Rostrifera.

77. Bithinia similis Leach., var. roinor.

T. obscura, umbilicata. Long. 2Va mm.

Nissum Bredning, i meget salt Vand (Collin).

78. Littorina littorea L.

Den almindeligste danske Sosnegl, findes især paa Stene,

ofte siddende over Vandbrynet, paa Tang eller krybende paa

Sandet, efterladende et bredt baandformet Spor. De storste

med farvede Baand. Ved Strib, i Svendborg Sund og ved

Samso opnaaer den en Længde af 30 Mm., men er ikke der saa

tykskallet som ved Vesterhavet. I KattegalLt og Bælterne ere

fra Nissum Bredning, Egholm, Glyngor Bugt, Skive Fjord, Logstor,

Fursund, Veno Bugt etc. (Collin); de storste Expl. ere 30 Mm.
,a «ge; Thisted (Stp.); Aastrup (Stp.); ved Toftegaarden over og

"nder Ostersbanken (Kabell); Frederikssund, Havelse (Kjokken-

m3dd.),
j Klintesoens udtorrede Sandbund (Stp.).

Æggende Exemplarer, i Odense Fjord ved Halsgab og i Dalby

fi «gten (M6I1.); ved Nyborg og Hurup (Stp.); i Kallebodstrand,

ved Langelinie (O. M.); N. f. Trekroner, paa 7 Fvn., Mudder (Munk).

figner meget liithinia similis Leach. Ved Als (Mariager

Fjord) (S(p.)
; Refnæs (Ltk.).
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79. Littorina obtusata L.

De storste, mest tykskallede og lysfarvede Expl. findes ved

Jyllands Kyster: Frederikshavn, Sæby, Hirtshals, Blokhus (Bay,

Majborg); Egholm (Collin); Samso (Ltk.); Hornbæk (Moll.);

Hellebæk (Ltk.); Sprogo (Conrads.) ; ved Thisted Kalkbrud (Collin);

Aastrup (Stp.); Klarupgaard (Drejer); Toftegaarden
,

paa Over-

fladen af Blaaleerlaget (Kabell); Frederikssund, i hævede Lag

(Stp.).

I Halsgab og Dalby Bugten i Mængde paa Fucus vesiculosus

(Moll.); Sprogo (Moll.); Hesseld, paa Tang (Lyngbye).

Var. L. fabalis Turt., L. limata Lovén, Jeffr., Philippi

Icones, tab. VII, f. 13.

Hofmansgave (Hofm. Bang); Odense Fjord (Hdrring); Tre-

kroner paa Fucus vesiculosus (O. M.).

Anm. Denne Varietet forekommer mtg ikke at være constant forskjellig

fra L. obtusata ; den frembyder ofte Overgange til næste Art, der er vivipar,

medens denne skal være ovipar.

80. Littorina rudis Mtg.

De storste og mest tykskallede findes paa Jyllands Kyster;

saaledes har Hr. Majborg sendt Expl. af 22 Mm. Længde fra

Frederikshavn; Thyholm (S(p.); Ebeltoft (Grove); Samso (i Chr.

VJirs Samling). Halsgab (Moll.); paa Stenene ved Trekroner

(O. M.); Havelse, under Kjokkenmoddingen (Stp.); Klarupgaard

(Drejer).

Var. «, L. tenebrosa Mtg., (L. marmorata Pfr.).

Thisled, Oddesund, Nissum Bredning (Collin); Store Middel-

grund (den tesselerede Varietet) (Moll.); Sundby (Stp.); Als

Strandbred, Mariager Fjord, Havno (Stp.); Viborg (Feddersen);

Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Odense Fjord, Hofmansgave (Stp.

Ltk., Moll.); Boivig (Stp.); Bornholm (Collin). Meget almindelig

i Kallebodslrand især paa Ulva (O. M.)> De eensfarvede ere de

almindeligste.
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81. Lacuna vincta Mtg.

Turbo canalis Mtg.

Lacuna divaricata „O. Fbr.«, Jeffr.

Frederikshavn (Collin); Aarhus Bugt (Conrads.); Hellebæk,

10 Fvn. (Ltk.)-

Var. L. quadrifasciata Mig.

Paa Stranden mellem Sæby og Frederikshavn, de storste

danske Expl. (Munk); Læso Rende samt mellem Anholt og Læso

(Horring); Samso S. V. for Vestborg (Horring); Aarhus (Lassen);

Begtrup Vig (Conr.); Viborg (Fedd.); Hirtsholmene (Kroyer);

Thisted (Stp., R.Bergh); Livo Bredning, Egholm, Thisted Bred-

ning, Tæbring Vig, Oddesund, Veno Bugt, Sonderlo, Fursund,

Nissum Bredning (Collin). Mellem Fyen og Vresen, 5 Fvn.,

Steengrund (Winther); Nyborg (Horring); Fakkebjerg, 3
/4 Mil

fra Land (Mariboe) ; V> Miil N. V. for Langeland, 4 Fvn. (Win-

ther); Hofmansgave (Moll.); Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Fæno,

Strib, Recrso (Moll.); Langelandsbæltet (Fr. Friis); Hellebæk,

10 Fvn. (Ltk.). „I Mængde paa den yderste Pynt af Kronborg

Glaci, paa smaa Ruske af Fucus vesiculosus. Ved Sirand-

mollen, meget almindelig paa Tang. Kjobenhavns Rhed«

(Moll.). Varnemunde (Mariboe). De eensfarvede Varieteter ere

meget sjeldne.

82. Lacuna patlidula Da Costa.

Kjobenhavns Rhed, 4—8 Fv. (Munk); Lynetten (Collin);

Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Samso (Jacobs.); Aarhus (Lassen);

Fursund, Nissum Bredning, Egholm (i Mængde), Oddesund

(Collin).

83. Lacuna parva Da Costa.

Lacuna puteolus Turt.

Helix fasciata Adams.

Aastrup (Stp.); Samso (Jacobsen); Klarupgaard (Drejer);

Slrandgaarden (Stp.).
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Helix octona L.

Hydrobia ventrosa Mtg., Jeffr.

Paludina balthica Nilss.

H. stagnalis Moren ,
Synops. Moll. terr. et (luv. Dan.

Nr. 107.

Meget almindelig især i Brakvand, ofte i næsten aldeles

fersk Vand. ! Kallebodslrand og ved Langelinie paa Ulvar

sammen med folgende Art, i stor Mængde (O. M.). „I Grofter med

brakt Vand ved Gaabense« (Moll.); Bierremark paa Lolland (Moller-

Holst); Vordingborg, i utrolig Mængde, af en Graagaas (Conrads.)}

Hveen (Moll.); Odense Fjord (Moll.); Roeskilde Fjord (Munk, Stp.);

Store Bælt ved Reers« (Moll.); Fursund, Nissum Bredning,

Sonderlo, Oddesund (Collin). Meget store fossile Expl. fra Hof-

mansgave (Stp.)-

G. Lindstrom (Om Gotlands nutida mollusker, 1868)

anseer denne Art, vistnok med Grund, for en Varietet af folgende.

85. Hydrobia (Paludinella) ulvas Pennt.

Paludina jeverensis Schroler.

Findes sammen med foregaaende i Kallebodstrand (O. M.);

Frederikssund (Stp.); Hveen (Moll.); Bierremark (Moller-Holst);

Bornholm (Budde- Lund); Egholm (Collin). I det salte Vand

findes den derimod alene. „I Mængde paa Reerso i smaa For-

dybninger i Sandet, som ved Hoivande fyldes af Saltvand" (Moll.);

Marsken ved Husum (Grove)*); Viborg (Fedd.).

Var. grandis. T. crassa, peristomate continuo, interdum

subsoluto. Long. 9—

9

1 mm.

Er neppe funden uden som fossil: Thyholm (Stp.); Havelse,

under Kjokkenmoddingen (Stp.); ved Viborgso (Fedd., et noget

mindre Expl.); i en gammel Havstok ved Limfjorden i stor

Mængde (Fedd.); Aarhus Bugt (Conrads.); Strandgaarden (Stp.).

*) Fhv. Digeinspeeteur i Slesvig Grove antager, at disse Snegle bidrage

væsentlig til Marskdannelsrn
;

jfr. Tidsskrift f. popul. Fremst. af Natur-

videnskab., 4de Bd., S. 164 (1857).
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86. Rissoa membranarea Adams.

o. T. turrita, anfr. lævigatis interdura costatis. Long. 10V2 mm.

Rissoa octona B L" Mohrenstern, Monogr. S. 21, Li, f. 8*).

Odense Fjord ved Hofmansgave, i stor Mængde paa Tang

(Moll., Stp. Llk.); Frederikssund (Stp., 9*/2 Mm. lange Expl.);

Samso (Ltk.); Nyborg (Horring); Hellebæk, smaa Exp). (Collin);

Frederikshavn (Collin); Begtrup Vig (Conradsen); Aarhus (Lassen);

Aggersund, Fursund, Veno Bugt, Egholm (Collin).

Taarbæk (testa costulata) (J. Koch); Nyborg (Horring); Hof-

mansgave (Stp.); Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Samso (Ltk.);

Aarhus Bugt (Conrads.); Nissum Bredning, Veno Bugt (Collin);

Guldborg Sund (Ltk.).

Denne Form forholder sig til den næste paa samme Maade

som R. auriscalpium L. til R. costala Desm., men der findes saa

lydelige Overgange, at man neppe kan adskille disse Former

r- Rissoa labiosa Mtg. typica, t. crassa.

Aastrup (Stp.); Klarupgaard (Drejer); Oddesund, Venobugt

(Collin); Strandgaarden (Stp.).

Hofmansgave (Hofman Bang, Stp., Moll.) Samso (Jacobsen);

Thyholm (Stp.); Nissum Bredning, Fursund, Egholm, Oddesund,

Sonderlo, Thisted, Livo Bredning (Collin).

Mohrenstern Monogr. p. 22, t. 1, f. 9.

Paludinella vulgaris Orsted.

Rissoa parva var. interrupta Jeffr. (in sched.)

Kallebodstrand, paa Utva, meget almindelig (O. M., Orsted);

Kjobenhavns Rhed (Moll., Munk); Helsingors Rhed (Moll.); Sprogo

(M6II.); Viborg (Fedd.).

*) Det afbildede Exemplar er fra Odense Fjord.

13
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87. Rissoa inconspicua Alder.

Rissoa variegata Mohrenst.

Hellebæk (Collin); Svendborg Sund (Stp. Ltk.)j Samso (Ja-

cobsen); Aarhus Bugt (Conrads.); Thisted (Stp.); Klarupgaard

(Drejer); Aalbæk Bugt, 18 Fvn. (Bergh).

Var. a, maculis seriatis.

Rissoa Sarsii Lovén; Forb. & Hanl. t. 82, f. 3.

Nissum Bredning, Fursund, Sonderlo, Veno Bugt (Collin).

Var. /S, globosa; anfractus plerumque forliter costati.

Rissoa albella Lovén, Mohrenst. Monogr. p. 23. t. 1 f. 10.

Rissoa kieloensis Dunker.

Kjobenhavns Rhed (Mol).); Kallebodslrand (O. M.); Helsin-

gors Rhed (Moll.); Hveen (Moll.); Sprogo (Moll.); Langelands-

bæltet (Friis); Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Samso (Jacobsen);

Thisted, Oddesund, Sonderlo, Livo Bredning (Collin); Aastrup

(Stp.).

88. Rissoa parva Da Costa.

Aastrup, meget almindelig (Stp.).

Aastrup (Stp.); enkelte Expl. med tre brune Spirallinier,

2 Expl. ganske eensfarvede, rodlige. Nissum Bredning (Collin).

89. Rissoa rufilabris Leach.

Rissoa violacea Desm., Jeffr.

Rissoa porifera Lovén.

Rissoa rufilabrum Forb & Ilanl.

Aarhus (Lassen, Conradsen). 1 Limfjorden i stor Mængde:

Sonderlo, Tæbring Vig, Thisted Bredning, Egholm, Oddesund,

Livo Bredning, Fursund, Skive Fjord, Nissum Bredning, Agger

Sund, Glyngor Bugt, Veno Bugt (Collin); Thisted (Stp.); Aastrup

(Stp.); Klarupgaard (Drejer).

90. Rissoa (Cingula) semistriata Mtg.

Aastrup, 1 Expl. (Stp.).
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91. Rissoa (Onoba) striata Mtg.

Rungsted (Collin); Hellebæk (Collin, Munk); Nyborg (Hor-

ring); Fakkebjerg, «/4 Mil fra Land, 8*/2 Fvn., Steenbund (Mariboe);

Holmansgave (Hofman Bang) ; Aarhus (Conr.); Aastrup, i Mængde

(Stp.); Klarupgaard (Drejer); Æro (Riise).

Var. «. R. scmicostata Mtg.

Aastrup (Stp.).

Var. R. saxatilis M611.?

Kallebodstrand? Moll.; Kjobenhavns Rhed (M611.); Egholm

(Collin).

Denne Varietet adskiller sig ved Mangelen af Folder i Su-

turen, hvad vel maa tilskrives Indflydelsen af det ferske Vand.

Hvorvidt den imidlertid er identisk med den gronlandske Form,

92. Rissoa (Onoba) vilrca Mtg.

Aalbæk Bugt, paa 20, 21, 21'/*, 24 og 27 Favne (Bergh).

93. Rissoa (Alvania) punctura Mtg.

Aalbæk Bugt, 18, 20 og 21 Favne (Bergh).

94. Omalogyra nitidissima Adams.

Kjobenhavns Rhed, adskillige Expl. (Moll.). Paa enkelte

Exemplarer, lindes uagtet deres Lidenhed, fasthæftet Unger af

Mytilus edulis L.

95. Cerithium (Bittium) reticuiatum Da Costa.

Rissoa turrita Nilss., Hisinger Lethæa Svecica (1837) p. 40.

Aastrup, i Mængde (Stp.); Klarupgaard (Drejer). Under

Kjokkenmoddingen ved Havelse (Stp.); Thyholm, de slorste Expl.

12 Mm. (Stp); Toftegaarden, i Ostersbanken og i Blaaleret der-

under (Kabell); Slrandgaardcn (Stp.).

Var. «, tenuis. Cerithium danicum Beck, Orsted.

Agger (Schade). I stor Mængde i hele Limfjorden, paa

samme Steder som Rissoa rufilabris. Det storste Expl. er 11 1
/*

Mm. (Collin); Samso (Jacobsen); Svendborg Sund (Stp. Ltk.);
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Hofmansgave, Halsgab, 4 Fvn. (Hofrn. Bang, M611.); Hfesselo

(Lyngbye); Hveen (Mol)., Horring).

96. Cerithium (Mastonia) adversum Mig.

Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Middelfart, Fæno (Ltk.); Ny-

borg (Horring); Aastrup (Stp.).

97. Turritella ungulina L.

Turritella communis Lam.

Holmsland og Ringkjobing (Lassen); Hirtshals (Bay); Frede-

rikshavn (Lassen); Aalbæk Bugt, 15, 20 og 27 Favne (Bergh);

Skagen (Majborg
,

Bay); Skagerak, 5 Mil N. V. for Skagen

(Mo'l.); Sæby (Moll.); Store Middelgrund (Moll.); Hellebæk (Or-

sted, Ltk.); 3 Mil vest for Kullen (A. Smidth); Nordkysten af

Hveen paa 11—20 Fvn., i Leer (Moll.). De jydske Expl. ere de

tykkeste og slorsle.

98. Cæcum glabrum Mtg.

Aastrup, hyppig (Stp.).

99. Vermetus (Stephopoma) Lyngbyanus Morch.

Stephopoma Lyngbyanum Morch. Proc. Zool. Soc. 1862,

p. 31.

„Den 23de Januar 1835, siddende paa Ægget af en Tærbe,

optaget in profundo maris Gilleleji; det er formodentlig Oper-

en Serpula. Den er liden, convex og besat med leddede Haar;

paa den indre Side concav og lidt hvidagtig" (Lyngbye, Bemærk-

ning paa Tegningen; det synes ikke at Lyngbye har udtaget

Laaget af Skallen, der formodentlig ved Optagningen er bleven

knust).

IC 3. Aporrhais pes pelecani L.

or, spadiceo-variegata.

Mellem Sæby og Skagen i Mængde (Bay o. fl.); Han Herred,

Vendsyssel (Stp.); Hirtsholmene (Kroycr, Meyer). Udfor Gjerrild
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Bugt (Hon ng). Under Gammel Skagen (Andréa); Aalbæk Bugt,

15 Fvn., Unger (Bergh); Store Middelgrund (MoII.).

Hellebæk, almindelig (Collin, Ltk. elc); Helsingør (M6II.);

Hveen (MolL); Taarbæk (Koch); S. f. Korshavn (Horring);

O. f. Fyen (Winther); Store Bælt, 14 Favne (Meyer & Mobius).

Kun enkelte Exemplarer fra Hellebæk have en crenuleret

Yderlæbe.

Proboscidifera.

101. Natica (Lunatia) catena Da Costa.

Natica monilifera Lam.

Meget almindelig, opkastet paa Stranden, ved Jyllands Kyster;

det storste Expl. er 25 Mm. i Diam., fra Frederikshavn (Munk);

Skagen, Han Herred (Stp.); Blokhus (Bay); Skagbanken (Bergh);

Bulbjerg (Hagensen); Fan o (Schade, Fiedler); Hirtsholmene (A.

Meyer); Læso Rende (Horring).

102. Nalica iLunatia) sordhla Sws.?

Hirtsholmene (Kroyer), et meget slet Expl., som Jeffreys

103. Natica (Lunatia) lactea Lov én.

Natica alba Lovén (errore), Phil. Icon. tab. 1, f. 13.

Natica lactea Lovén ibid. (Expl. tab.).

Natica livida Bean (in Thorpe, 1814).

Kullen (Lovén, Phil.); Hveen (Moll.); Hellebæk (Ltk., Munk,

Collin); Hornbæk (Horring).

104. Natica (Lunatia) Alderi Forbes.

Natica pulchella Risso, Lovén.



194

Natica nitida Donov.

Natica Alderi Forb.

Natica interraedia Phil.

Fano (Schade, Fiedler); Vesterhavet (Kroyer); mellem Sæby

og Frederikshavn (Munk); Slagbanken (Bergh); Skagerak, 4 Mil

fra Land (Moll.); Hirtsholmene (Meyer og Kroyer); tø Mil N. V.

f. Hirtsholmene, 16 Fvn., Steen og Grus (Brockdorff) ; Samso

(Jacobsen); Læso Rende (Horring); Helsingor, et lille Exempl.

(Moll.).

a. spira convexa.

St. Middelgrund, den eensfarvede hvide Varietet (Moll.);

Skagerak, 4-5 Mil fra Land, 40 Fvn. (M6I1.).

105. Natica (Lunatia) Montagui Forbes.

Store Middelgrund (Moll.); Hellebæk (Ltk.).

106. Natica (Amauropsis) islandica Gm.

Natica helicoides Johnst.

Store Middelgrund, et Expl. med Epidermis, omtr. 20 Mm.,

og et Fragment med en Munding af 13 Mm. Længde (Moll.);

Samso (Jacobsen); Odense Fjord, et ganske ungt Expl. (Moll.).

107. Veiutina haliotoides Miill.

Velutina lævigata L., Jeffr.

Hellebæk, 14 Fvn. (Kriiger, Ltk., Collin); Hornbæk (Bor-

ring); Skovshoved (O. M. 1843): Store Middelgrund (Moll.);

Nyborg (Horring); Lille Bælt (Moll.); Middelfart, Strib (Ltk.);

Samso (Jacobsen).

108. Velutina (Vetutella) flexilis Lask., Mtg.

Velutina plicatilis „Miill.", Lovén.

Hellebæk, 16 Fvn. (Collin, Munk).

109. Capulus hungaricus L.

Hirtsholmene, 2 Expl. siddende paa Osters (Kroyer); Frede-

rikshavn (Stp.); Gilleleje, 24 Mm. i Diam. (Lyngbye); Hellebæk

(Ltk., Collin); 2 smaa Expl., fundne paa Stranden ved Kastels-

pynten (Winther).
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Rhaclriglossata.

110. Pur/mra (Polytropa) lapillus L.

Hornæs paa Vestkysten af Vendsyssel; Skagen (Pingel);

mellem Skagen og Hirtshals (Bay). I store Masser ved Hirts-

hals (Majborg); Frederikshavn (Stp.); ved Helsingborg (et dodt

Expl.) og ved Landskrona (Orsted).

Var. squamis minutis sparsis. Thy (Stp.).

111. Murex (Trophon) clalhratus L.

Var. M. iruncatus Strom, Jeffr.

Strib, Lille Bælt, 8—12 Fv. (Moll.); Nyborg (Horring);

Samso (formå abbreviata) (Llk.)
;

Hveen, et dodt Expl. (Moll.);

Store Bælt, 14 Fvn. (Meyer & Mob.); mellem Fyen og Vresen,

9—14 Fvn. (Winther); Hellebæk (Collin).

112. Fusus (Sipho) propinquus Alder.

Gilleleje (Lyngbye); Store Middelgrund (Mttll.): Hellebæk

(Munk). Hr. Collin har erholdt en stor Mængde, fangede Tid

efter anden tilligemed de to Slags „Kong« i Hellebæk; Exem-

P'arerne ere alle tyndskallede og ligne i Formen mest F. Jef-

freysii Petit, men have altid cilieret Epidermis.

113. Fusus (Neptunea) antiquus L.

Fusus magnus Da Costa.

Vendsyssel (Stp.); Skagen (Moll.), af 110 Mm. Længde,

men jeg har seet endnu storre Expl. fra Jylland.

Formå p. intermedia.

Helsingor (Moll.); Hellebæk (Ltk.).

Skovshoved
;

Snekkersteen, 105 Mm. lang (kjobl af en Fisker);

Espergjerde (Munk); Hellebæk, Strib, Fæno (Ltk.). Paa Stranden

mellem Sæby og Frederikshavn (Munk); Kieler Bugt (Meyer <fc

Mob.). — Denne sidste Form er den almindeligste i det sydlige
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Kattegat og Sundet; den benyttes ligesom den folgende til Agn

i mange Fiskerlejer. Orsted (de Begionibus, p. 76) har beskrevet,

hvorledes den fanges i Ruser paa dode Fisk.

114. Tritonium undatum (Buceinum) L.

Sæby (fra Chr. VIIIs Samling). Exemplaret er 95 Mm. langt

og 57 Mm. bredt, men jeg troer at have seet storre Exemp'.

fra Skagen.

Buceinum vulgare Da Costa.

Skovshoved, Taarbæk, Hellebæk (kjobte af Fiskere); Store

Middelgrund (Mol!.): Stavnshoved (Horring); Fæno, Middelfart

(Ltk.); Samso (Jacobsen); Aastrup (Stp.); Toftegaarden (Kabell).

0, fi.
sinislrorsa.

Hellebæk, 4 Expl. (Collin).

Formå y. littoralis King. T. latissima, spira brevis. Long.

71 mm., lat. 55 mm.

Strib, Fæno (Stp. Ltk.); Middelfart (Forchhammer).

Formå d. pelagica. T. turrita, anfr. 8; Midd. Beitr. t. IV,

f. 1. 2.

Hellebæk (Ltk., Collin, O. M. etc), kun nogle enkelte Expl.

ciliata. Long. circ. 50 mm.

Veno Bugt, Sonderlo, Nissum Bredning (Collin); Odense

Fjord (Moll., Hofm. Bang); Svendborg (Stp. Ltk.); Middelfart

(Ltk.). I Mudder N. f. Trekroner, 7 Fvn. (Munk); Kieler Bugt

(Meyer & Mobius).

Monstros. Buceinum acuminatum Brod. Vendsyssel (Collin).

115. Nassa reticulata L.

Buceinum vulgatum Gm.

Med Sikkerhed kan jeg ikke henfore noget Expl. til den

typiske Form, skjondt mange Expl. nærme sig stærkt til den.
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Formå a. Nassa cancellata Chem., Morch Cut. Yoldi.

Fano (Schade); Skagen, det slorste Expl. er 31 Mm. langt;

Biokhus (Majborg); mellem Sæby og Frederikshavn (Horring);

Herthas Flak (Bergh); Mors Sydkyst (Majborg); Meilgaard Strand,

KaloVig (Bay); Hirtsholmene (Meyer); Begtrup Vig (Conradsen);

mellem Fyen og Vresen, 5—14 Favne, Steen-, Dynd- og Sand-

bund (Winther); Aastrup (Stp.)
;

Toftegaarden (Kabell); Havelse

og a. St. v. Issefjorden (Stp.); Klarupgaard (Drejer).

Blokhus (Majborg); Viborg (Fedd.)-

Formå y. paupercula, epidermide crassa.

Fursund, Nissum Bredning, Aggersund, Veno Bugt, Thisted

Bredning, Tæbring Vig, Livo Bredning (Collin); Samso (Jacobsen)

;

Fæno (Ltk.); Strib (Mol!.); Svendborg Sund (Stp. Ltk.); Odense

Fjord (Moll.); Nyborg (Horring); Hellebæk (Ltk., Munk, Collin);

Helsingiirs Rhed, paa 15 Fvn. (Moll.); Hveen (Moll.); Kjøbenhavns

Hhed (Moll.)- I Mudder N. f. Trekroner, paa 7 Favne, 21 Mm.

lange (Munk).

Anm. Ved Klarupgaard fandtes en Nassa med 2 Folder og Granulation

paa Columella, med Hensyn til hvilken jeg ikke ret veed, om det er I uger

116. Nassa incrassata Strom.

Kattegattet (Krøyer); Hirtsholmene (A. Meyer); Agger (Col-

lin); Sæby (Horring); Aalbæk Bugt, 15, 16, IS og 20 Favne,

Herthas Flak (Bergh); Samso (Jacobsen); Nissum Bredning (Col-

lin); Skagbanken (Bergh).

117. Nassa pygmasa Lam.

Hveen, 2 dode Expl. (Moll.)
;
Espergjerde (Munk); Helsingor

(Moll.); Hellebæk (Ltk.): Agger (Collin).

Denne Form er neppe forskjellig som Art fra den foregaaende.



198

Toxogtossata.

118. Pleurotoma (Mangelia) coarctata Forbes.

M. costata Don., Jeffr. (non Da Costa).

Hellebæk (Ltk.), 1 Expl.

119. Pleurotoma (Mangelia) attenuata Mtg.

Pleu.otoma Villiersii Michaud.

Herthas Flak og Aalbæk Bugt, 15, 16, 18, 21 1
/*, 27 og

29 Favne (Bergh).

120. Pleurotoma (Bela) brachystoma Phil.

Mangelia tiarula Lovén.

Aalbæk Bugt paa 15, 18, 20 og 21 1
/« Fvn. (Bergh).

121. Pleurotoma (Ishnula) turricula Mtg.

Fano (Schade, Fiedler, i Mængde); For (Andersen); Skag-

banken, Aalbæk Eugt, 15 og I6V2 Fv. (Bergh); Aalbæk (Kroyer);

mellem Sæby og Frederikshavn (Munk); Hirtsholmene (Meyer,

Kroyer); Nissum Bredning, Agger (Collin) ; Samso (Jacobs., Ltk.);

mellem Læso Rende og Anholt, 1 Expl. 19 Mm. langt (Horring);

Store Bælt, Nyborg (Mobius, Horring); Fæno (Ltk.); Strib (Ltk.);

Hellebæk (Ltk., Collin).

Var. rosea.

Helsingors Rhed, 12—14 Fv. (Moll.); V. f. Gjerrild Bugt

(Horring); Nordost f. Stavnshoved (Horring).

122. Peurotoma (Ishnula) Trevelliana Turt.

Pleurotoma reticulata Brown.

Aalbæk Bugt, paa den ydre Kant af Østersbanken (Bergh);

Hellebæk, hyppig (Ltk.); Hveen (Moll.); Rå (Nilsson).

Hornbæk (Horring).

Rhipidoglossata.

123. Netiii ia fluviatilis L.

Var. N. balthica Bk., cfr. Morch Synops. Moll. terr. & fluv.

Nr. 108. Tilfoi: Nissum Bredning (Collin).
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124. Trochus (Steromphalus) cinerarius L.

Opkastet overalt paa Jyllands nordlige Kyster: Lokken

(Stp.); mellem Sæby og Frederikshavn (Munk). 4-5 Mil

N. V. f. Skagen, 40 Fvn. (M61I.) ; Hirtsholmene (Meyer); Mors

Sydkyst (Majborg); Aalborg (Fedd.); Glyngor Bugt, Veno Bugt,

i stor Mængde, Livo Bredning, Nissum Bredning, Fursund,

Thisted Bredning (Collin); Samso (Jacobs., Ltk.); Aarhus Bugt

(Conr.); Nyborg (Horring); Hesselo, paa Tang (Lyngbye) ; Hellebæk

(Collin); Store Bælt, 14 Fvn. (Meyer & Mobius); Nordsiden af

Hveen, 16—20 Fvn., i Leer (M5JL); Hollænderdybet? (Collin);

Aastrup, meget alm. (Stp.); Klarupgaard (Drejer); Toftegaard,

over og under Ostersbanken (Kabell); Thisted Kalkbrud (Collin).

125. Trochus (Steromphalus) tumidus Mig.

Hellebæk (Ltk.); Store Middelgrund (MolL), Herthas Flak

(Bergh); 15 Mil V. f. Aggerkanalen, 24 Fvn. (Andréa).

Var. carina crassa.

For (fra Chr. VHIs Samling); Jyllands Vestkyst (Kroyer).

12«. Trochus (Steromphalus) obliquatus Da Costa.

Hirtshals (Maiborg, 1 Expl.).

127. Emarginula fissura L.

4—5 Mil N. V. f. Skagen, 40 Fvn. (Moll.): Aalbæk Bugt,

14 Fvn. (Bergh). Alle tre Expl. dode.

Heteroglossata.

128. Tectura testudinalis MuM.

De storste danske Expl. af omtrent 29 Mm. Længde ere

af en Torskemave fra Aarhus Bugt (Lassen); Herthas Flak (Bergh);

Sæby (Majborg); Skagen, Frederikshavn (Lassen): Hirtsholmene,

25 Mm. (Meyer, Kroyer). Thisted (Stp.); Fursund, Glyngor

Bugt, Veno Bugt, Oddesund, Tæbring Vig, Livo Bredning, S6n-

derlo, Egholm, Skive (Collin); alle Expl. fra Limfjorden, saa-

velsom de fra de folgende Steder ere meget smaa; Samso (Ja-

cobs.); Middelfart, Fæn6(Ltk.); Svendborg (Ltk. Stp.); Hofmans-
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gave (Hofm. Bang); Halsgab, 4-6 Fv., Grus og Smaasteen (Moll.);

Kallundborg (Stp.); Nyborg (Horring); Hellebæk (Collin) ; Vedbæk

(Horring); Taarbæk (Koch); Hollænderdybet (Collin); Kieler Bugt

(Meyer & Mobius). En hvid Varietet findes hist og her, f. Ex.

ved Skagen og Samso.

129. Tectura virginea Mull.

Samso (Ltk., Jacobs.); St. Middelgrund, 14— 16 Fv. (Moll.);

Hesselo, paa Tang og Stene (Lyngbye); Hellebæk (Ltk.); Ost- og

Nordsiden af Hveen, 10-12 Fv., skarp Bund med Leer (Moll.);

Bungsted, 14 Fv. (Collin); tykskallede Expl. fra Aastrup (Stp.);

Thisted Kalkbrud (Collin).

130. Lepeta cceca Mull.

Hyppig ved Hellebæk (Ltk., Collin); Hveen, 1 Expl., 12 Mm.

langt (Moll.).

131. Pilidium fulvum Miill.

Hellebæk, 16 Fvn. (Ltk., Collin).

132. Patella (Patina) pellucida L.

Hornbæk (Petersen); Odense Fjord, ilolge Hofm. Bang (Moll.);

Hellebæk (Collin); paa en Laminaria sacharina sammesteds

(Munk).

133. Patella vulgata L.

Opkastet paa Stranden ved Bulbjerg og i den derværende

Kjokkenmodding (Stp.).

134. Chiton (Leptochiton) cinereus L.

Chiton asellus Chem.

Frederikshavn, paa Osters (Horring); Samso, 10-12 Favne

(Jacobsen, Ltk.); Hesselo (Lyngbye); Hellebæk (Ltk., Bhrdt., Lo-

rentzen; paa 8 og 13 Fvn., i Mængde, Collin); Skovshoved (Moll.).

Var. a. longitudinaliter strigata. Ch. cimex Chem. Vikl,

f. 816.

Samso, 10—12 Fv. (Jacobsen); Syd for Samso (Horring);

Hellebæk (Ltk., Collin); Hornbæk (Kroyer).
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135. Chiton (Leptochiton) albus L.

Samso (Ltk., Jacobs.); Nyborg (Mol!., Horring); Fakkebjerg,

3
/4 M. fra Land, 8V9 Fv. (Mariboe).

136. Chiton (Lepiochiton) ruber L., Jeffr., Forb. & Han I.

Chiton lævis „Pennt.", Lovén.

Herthas Flak (Bergh); Samso (Jacobs., Ltk.); Store Bælt ved

Nyborg (Horring); Hellebæk (Ltk.); Rungsted, 10 Fvn. (Collin).

Ch. cinereus Spgl., Forb. & Hanl.

Fano (Wanning); Herthas Flak (Bergh); Thisted (Stp.);

Fursund, Livo Bredning, Oddesund, Veno Bugt, Glyngor Bugt.

Egholm, Tæbring Vig, Thisted Bredning, Nissum Bredning, Son-

derlo (Collin); Aarhus Bugt (Lassen) ; Samso (Ltk.); Odense Fjord

(Moll.); Frederikssund (Collin); Kieler Bugt (Meyer & Mobius).

138. Chiton (Cailochiton) lævis Pennt., Jeffr.

Chiton corallinus Risso, Lovén.

Et stort og smukt Expl. fra Herthas Flak (Bergh).

139. Chiton (Tonicia) marmoreus Fabr.

Ch. ruber L., Lovén.

Herthas Flak, et stort og smukt_Expl. (Bergh).

Var. angustior. Ch. Icevigatus Flemg.

Lille Bælt (Moll.); Strib (Ltk.); Samso (Ltk., Jacobs.); S. f.

Samso, Ib Fvn. (Horring); Odense Fjord (Moll.); Rungsted, 10

*>n. (Collin).

1*0. Dentaliu.n entatit L.

Hellebæk (Ltk., Kriiger); St. Middelgrund, i Mængde, levende

(Moll.); Hornbæk (Borring). Paa Nordsiden af Hveen paa nogle

og tyve Favne i feed Blaaleer (Moll., Orsted); Aalbæk Bugt,

2L Fvn. (Bergh).
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Accphala.

I. Dimyaria.

141. Teredo navalis L.

Teredo batavus Spgl.

Kjobenhavns Rhed , i Pælene udfor Nyholm (Oberst Ernst,

1859); Trekroner (1861); Fæno (Ltk.); Aarhus Bugt (Lassen);

Samso (Jacobsen); Kyholm (Ltk.)} Kieler Bugt (Meyer <fc Mobius);

Helsingors Havn (O. M.>

142. Teredo norvegicus Spgl.

Samso (Ltk.); Fano (Ltk.); Sprogo "(Conrads.)
;
ganske unge

Expl. i et tyndt Brædt fundet paa Stranden af Vendsyssel (Se-

gelke); Kieler Bugt (Meyer & Mobius); Nykjobing paa Mors

(Collin).

143. Teredo megotara Hanley.

Aarhus Bugt (Lassen), dog er Localiteten ikke ganske til-

forladelig. En enkelt Skal i en Bjelke fra Kjobenhavns Rhed

(Ernst).

Anm. I Sundet 02 navnlig ved Kjobenhavn er Pæleormen ikke med

Bestemthed paavist for 1859 af nuværende Oberst Ernst. Dens Tilstede-

Adgang til Træet. Det ovenfor aniorte Brædt, meddelt af Cand. poljt.

Segelke viser tydelig, at Balanerne (og vistnok alle andre fastsiddende



Dyr og Planter) gjore samme Nytte, idet de selv ikke angribes af Teredoen,

144. lylophaga dorsalis Turt.

Taarbæk, et fuldt udvoxent Expl., borende i en knap »/a Tom.

tyk Green, der fandtes drivende paa Vandet (Koch 1857).

145. Pholas (Dactylina) dactylm L.

Lokken, Frederikshavn, Skagen; halve Skaller, hvoraf enkelte

87 Mm. lange (Stp.); Thy, i Martorven (Stp.); Hanslholmen,

borende i Kridt, unge Expl. noget over en Tomme lange (Stp.);

146. Pholas (llarnea) candida L

Hanslholmen, enkelte Skaller 42 Mm. lange (Stp.); Lokken

(Stp., Majborg); For (Spgl., Kroyer, Andersen); Vesterhavet

(Schade); Vest for Sylt i submarin Torv (Lorentzen); Middel-

fart Sund (Ltk.)
;
Svendborg Sund (Stp. Ltk.).

147. Pholas (Xirpha-a) crispa a L.

Thisted, i Kridt, meget store Expl. (Stp., M. Gjorup); Bul-

bjerg (Collin); Lokken (Majborg); Frederikshavn (Stp.); For

(Kroyer); Samso, af 83 Mm. Længde (Ltk.); Middelfart, enkelte

Skaller af 73 Mm. Længde, Unger i stor Mængde (Ltk.) ;
Odense

fjord (Moll.); Halsgab, 4—8 Fvn., dode Skaller (Moli.)
;
„Hafnia*

(Naturhist. Forenings Samling). I en Bjelke opdreven ved Flel-

singor, to middelstore Expl. (Stecr.berg ved Conradsen); Aarhus

Havn (Nielsen).

148. Mya truncata L.

Agger (fra Chr. VIHs Samling); Lokken (Stp., Majborg);

Sæby (Moll.); Thy, i Martorven, 38 Mm. (Stp.). (Med Sikkerhed
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kjender jeg ikke noget jydsk Expl. længere end 70 Mm.; et

Expl., der skal være fra Vesterhavet, er 90 Mm. langt og 60

Mm. hoit.) Sonderlo, Nissum Bredning, Fursund, Livo Bredning

(Collin); de storste ere 56 Mm.

tc.us. Long. 60 mm.; alt. 48 mm.

Samso (Jacobsen, Ltk.); Middelfart Sund (Ltk.); Svendborg

Sund (Stp. Ltk.); mellem Læso og Anholt (Horring); Hornbæk

(Petersen); Hellebæk (Ltk.); Hollænderdybet (Collin). I Blaaleer-

laget og Sandlaget under Ostersbanken ved Toftegaarden (Kabell);

Aastrup (Stp.).

149. Mya arenaria L.

Det storste Expl. af 137 Mm. Længde er fra Nissum Bred-

ning (Collin); Sonderlo, Glyngor Bugt, Oddesund (Collin); Hurup

(Stp.); Sæby (Moll.); Roskilde Fjord, 65 Mm. (Munk); Svend-

borg Sund, 90 Mm. (Ltk.). Ved Enden af Langelinie opkastes

den undertiden, 3 Tom. lang (O. M.); Kieler Bugt, 88 Mm. (Meyer

& Mobius). Den findes i næsten hele Ostersoen.

Veile Fjord (Moll.). Et 20 Mm. langt Expl. i Teredo-Koi

fra Kjobenhavns Rhed (Ernst).

150. Saxicava rugosa L.

N. V. for Skagen, 5 Mil fra Land (Moll.); Frederikshavn,

paa Osters (Horring); Aalbæk Bugt, 45-20 Fvn. (Bergh); Aar-

hus (Lassen); Thisted (Stp.); Sonderlo, Tæbring Vig, Fursund,

Livo Bredning, Thisted Bredning, de storste 33 Mm. lange

(Collin); Lille Bælt, 8—10 Fvn. (Moll.); Middelfart Sund, Fæno.

Strib (Ltk.); Svendborg Sund, 40 Mm. lang (Stp. Ltk.); Samso

(Jacobsen); Odense Fjord, mellem Grus og Smaasteen, 4—5 Fvn..

dode Skaller (Moll.); Nyborg (Horring); mellem Fyen og Vresen

(Winther); Hellebæk, 10-14 Fvn. (Collin); Snekkersten (erholdt

af en Fisker); Hveen (Moll.j; Aastrup; et enkelt Expl. er 27 Mm.
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langt (Stp.); Klarupgaard (Drejer); Læso Rende, to halve Skaller

af 30 Mm. Længde, som ved deres Tykkelse erindre stærkt om
Uddevalla- Formen (Horring).

151. Saxicava (Panomya) arctica Lam.

Pholas, Bergbue Olafs. Isld. Tab. XI, f. 5.

Glycimeris arctica Lam.

Panopæa norvegica Spgl. var. tenuis?

Hellebæk, et dodt Expl. af denne sjeldne Art, men med

Ligament, 83 Mm. langt og 52 Mm. hoit, tilligemed Mya truncata

(Ltk.). Det stemmer noie med det af Prof. Steens trup ved

Ofjord tagne, men er aldeles forskjelligt fra de (lo) norske og

engelske Expl. ved Skallens Tyndhed, Convexitet og Længde.

152. Saxicava {Myrina) pticata Jeffr.

Fry of ? Forb. & Hanl. I. p. 119, t. VI, f. 1—3.

Sphenia cylindrica S. Wood.

Sphænia fragilis Nyst, Jeffr.

Panopæa plicala „Laskey, Mtg.«, Jeffr. (non Chem.).

Myrina oceanica Conti (Jeffr.).

Arcinella lævis et A. Rigacci Conti (Jeffr.).

Hellebæk (Ltk., Collin); i alt 4—6 Expl.

Jeg er meget tilboielig til at ansee denne Form for Ungen af

nemlig en dyb Kappebugt med afbrudte Muskelindtryk ligesom

netop derfor kan den ikke henfores til Panopæa.

153. Corbula gibba Oli vi.

Corbula inæquivalvis Mtg., Forb. <fc Hanl.

Corbula striata Flem.

Hellebæk (Ltk.); Hv<en (Friis); Aalbæk Bugt, 15-30 Fvn.

(Bergh); Sonderlo, Veno Bugt (Collin). Varieteten ro«ea tindes

14
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overveiende paa folgende Steder. Hirtshals, 16 Fvn., Steen og

Grus (Brockd.); Kattegattet, 14—16 Fvn. (Moll.); 5 Mil N. V.

for Skagen (M61I.); Thisted Bredning, Tæbring Vig, Livo Bugt,

Fursund, Sonderlo, i stor Mængde (saaledes erholdtes i et eneste

Dræl31o2Stk., hvoraf dog kun 113 vare voxne) (Collin) ; Middel-

fart Sund, Fæno, Strib (Ltk.), Svendborg Sund (Stp., Ltk.); Ny-

borg (Horring); Espergjerde (Munk); Helsingørs Rhed, 14 Fvn.,

leret Sandbund med Zostera-Slumper (Moll.); Hornbæk (Horring).

Den findes ofte i stor Mængde i Byssus paa de Muslinger, der

faldbydes paa Kjobenhavns Gader, og som i Almindelighed komme

fra Holbæk Fjord (O. M.); Rungsted, Hollænderdybet (Collin).

Naturh. Forenings Vid. Meddel. 1867, S. 80), Corbula Swainsoni Turt (Midd.

Beitr. S. 68, t. XIX, f. 9-12). Stud. mag. Budde Lund har meddelt Mu-

seet 4 ExpL, der skulle være tagne af Dr. Joh. Moller, enten 1864 i

Limfjorden eller 186S ved Hornbæk.

154. Neæra cuspidata O li vi.

Neæra brevirostris Brown, Lovén.

Store Middelgrund, 1 Expl., 18 Mm. langt, med Dyr (Moll.).

155. Neæra obesa Lovén.

Aalbæk Bugt, 16 Fvn. (Bergh).

Anm. Pandora inæquivalms L.

I den af Clfr. VIII kjobte Kroyerské Samling fandtes et Exemplar,

156. Lyonsia norvegica Chem.

Store Middelgrund, et Expl. med Dyr (Moll.).

157. Cochlodesma prætenuis Mtg.

Store Middelgrund, nogle halve Skaller (Moll.);

Fragmenter (Ltk.).

158. Thracia villosi

Thracia papyracea P



Lokten (Stp.); Hirtshals, 14 Fvn., Steen og Grus (Brockd.);

Fæno, Strib (Ltk., M6II.); Vesterhavet (Kroyer); Fano (Fiedler);

Nissum Bredning, 2 unge Expl. (Collin).

159. Thracia phastolina Lam.

Thracia papyracea Poli., Jeffr.

Store Middelgrund (Moll.); Vesterhavet (Kroyer).

160. Montacuta (Tellimya) bidenlata Mtg.

Aalbæk Bugt, 15, 26 og 27 Fvn. (Bergh); Odense Fjord

(Moll.); Kieler Bugt (Meyer & Mobius); Fano (Fiedler); Aastrup

(Stp.); Klarupgaard (Drejer); Havelse, under Kjokkenmoddingen

(Stp.); Fursund, Scinderlo, Nissum Bredning (Collin).

161. Montacuta (Tellimya) ferruginosa Mtg.

Aalbæk Bugt, 17 og 26 Fvn. (Bergh).

162. Montacuta (Tellimya) substriata Mtg.

Findes altid paa Piggene af Spatangus purpureus. Moller

havde den fra denne Echinide, men det er uvist om den er tagen

paa Store Middelgrund eller 4—5 Mil N. V. for Skagen paa

40 Fvn. 3 Mil Vest for Kullen (A. Smidth).

163. Lepton nitidum Turt.

Aastrup (Stp); Hellebæk (Collin).

164. Mactra (Trigonella) slultorum L.

Fano (Schade, Fiedler); Thy, i Torskemaver, 24 Mm. lang

(Stp.); Lokken (Stp.); Agger (Collin) ; Blokhus (Majborg)
;
Skagen,

»overalt opkastet paa Stranden"; Læso Rende (Horring). Dens

hvide Varieteter ere meget sjeldne.

165. Mactra (Spisula) solida L.

Trigonella zonaria Da Costa*.

Vesterhavet (Forchh ). Ung. 40 mm., alt. 32 mm.

166. Mactra (Spisula) subtruncata Don.

Lokken (Stp.); Vesterhavet (Schade); Han Herred (Stp.);

Skagen (Majborg).



(i. tenuis. Long. 22 mm.

Romo (Stp.); Fano (Kroyer, Fiedler); Skagen (Stp.); Sæby

(Stp.); Tversted Strand (Stp.); Begtrup Vig (Conradsen); Nissum

Bredning (Collin); Ebeltoft (Grove); Fæno (Ltk.); N. f. Fornæs

(Horring); Hellebæk (Ltk., Munk); Helsingor (M61L); Isefjorden

(Budde Lund).

167. Mactra (Spisula) elliptica Brown.

Hirtshals (M611.); Sæby (M6I1.); Nissum Bredning (Collin);

ud for Gjerrild Bugt (Horring); Skagbanken, Unger, 10—11 Fv.

(Bergh); Læso Rende (Horring); Samso, 10—12 Fvn., hyppig,

28 Mm. lange (Jacobsen); Fæno (Ltk.); Strib (Moll.); Nordost f.

Stavnshoved (Horring); Hellebæk (Ltk.); Oresund (Orsted). Af

en Rodspætte fra Kjobenhavn, mange Expl. (Voldi).

168. Solen (Ensis) ensis L.

Meget almindelig, opkastet paa Jyllands Ryster, men ud-

k n en halv Skal af 85 Mm. Længde. Han Herred (Stp.); Lokken

(Pingel, Majborg); mellem Sæby og Frederikshavn (Munk); Skag-

banken (Bergh); mellem Læso Rende og Anholt (Horring); Fano

(Fiedler).

169. Solen (Ensis) siliqua L.

Langt sjeldnere end foregaaende Art og kun erholdt i fuld-

voxneExpL; Han Herred, Skagen (Stp.); Lokken (Majborg); Læso

Rende, Fragment (Horring); Skagbanken (Bergh). En UDge i

Maven af Gadus Callarias (Stp.).

170. Solen (Ensis?) pellucidus Pennt.

Solen pygmeus Lam. *

Aalbæk Bugt (Bergh); Storo Middelgrund (Moll.); Læso

Bende (Horring); Lille Bælt, Middelfart (Ltk.)
;
Nyborg (Horring);

N. f. Stavnshoved (Horring); Hesselo (Beck); Kullen (Cbem.);

Hornbæk (Horring); Hellebæk, 10—14 Fvn. (Ltk.); Rungsted

(Collin).



201)

171. Psammobia ferroensis Gu.

Hirtsholmene (Meyer). Ved den sydvestlige Ende af Store

Middelgrund, paa 14—16 Fvn., leret Sand, og 4-5 Mil N. V.

for Skagen, paa 40 Fvn. (M6I1.); Hellebæk (Ltk.).

172. Tellina (Fabulina) tenuis Da Costa.

0. umbonibus flavescentibus.

Lokken (Stp., Majb.), de største 27 Mm. lange. Vesterhavet

i Mængde (Kroyer, Pingel); Blokhus (Majborg); Vendsyssel,

(Stp.); Nissum Bredning (Collin); Begtrup Vig (Conradsen);

Kieler Bugt (Meyer <fc Mob.).

173. Tellina (Fabulina) fabula Meusch.

Tellinula fragilissima Chem.

Fano (Schade, Fiedler); Vesterhavet (Kroyer); Lokken (Stp.);

Skagen (Yoldi); Hirtsholmene (Meyer). Sammen med foregaaende

Art, men mindre hyppig.

174. Tellina (Moera) pusilla Phil., Jeffr.

Tellina pygmæa Phil., Lovén.

Hellebæk, 1 Expl. (Ltk.).

175. Macoma calcarea Chem.

Tellina sabulosa Spgl.

Skagen, Aalbæk, Frederikshavn, enkelte af 40 Mm. Længde

(Stp.).

Læso Bende (Horring); Aarhus Bugt (Conrads.); Samso

(Ltk.); Store Middelgrund (Miill.); Middelfart (Ltk.) ; Odense Fjord

S. f. Flintholm (Horring); Nyborg, 8— 10 Fvn. (M61L); Hellebæk,

»JPpig, ofte af 40 Mm. Længde (Ltk., Collin); dode Skaller i

Mængde. Espergjerde (Munk); Helsingor (Moll.); Hveen (Moll.,

friis); N. f. Trekroner, i Mudder paa 7 Fv., de storste 20 Mm.

(Munk).
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176. Macoma baltica L.

Var. «. sotida. T. solidula Pult.

Skagen, Aalbæk, Agger (Stp.) ; mellem Sæby og Frederiks-

havn (Munk); Romo, Jerpsted, Bollersund (Forchh.); Vesterhavet

(Kroyer); Viborg (Fedd.); Store Middelgrund (Moll.).

a, a. Tellina flavescens Spgl. findes underliden paa de an-

forte Steder.

Var. /?. tenuis. Tellina baltica L. Lovén Ind. Nr. 99. cfr.

Veile Fjord (Moll.); Middelfart, paa Kysten (Ltk.); Sonderlo

(Collin); Svendborg Sund (Ltk.); Store Middelgrund (Moll.).

I Mudder paa 7 Fvn. N. f. Trekroner (Munk); Kieler Bugt

(Meyer & Mobius); Bornholm (Collin); Gotland (Lindstrom);

Preussens Kyster.

177. Scrobicularia plana Da Costa.

Lutraria piperata Gm., Lam., Jeffr.

Vesterhavet, af 50 Mm. Længde (Kroyer); Sylt (Forchh.);

For (Andersen); Pelvorm (Lassen); Agger (Stp.); Skelund (Stp.);

Ebeltoft (Grove); Udlobet af Randers Fjord (Bay); Middelfart, paa

Stranden (Ltk.); Svendborg Sund, 25 Mm. (Stp. Ltk.); dode Skaller

forekomme i Halsgab (Odense Fjord) ligesom ogsaa fossile ved

Hofmansgave og opskyllede paa den flade Sandbund sammesteds

(M6IL); Frederikssund, Havelse, i et Lag ældre end Kjokken-

moddingen (Stp.), omtr. 25 Mm. lange; Klintcsoens Sandbund

(Stp.); Isefjorden, ved Vellerup (A. Smidth); Kieler Fjord (Meyer

& Mob.). Epidermis er som sædvanligt mest udviklet paa de

178. Abra alba Wood.

Syndosmia Boysii Mtg.

Taget i Mængde i Rodspættemaver ved Agger i Thy (Stp.);

Sonderlo, Nissum Bredning, Tæbring Vig, Fursund, Livo Bred-

ning (Collin); Aastrup (Stp.); Samso (Ltk.); Halsgab, i Mængde

(Moll.); Odense Fjord, S. f. Flintholm (Moll.); Strib (Moll.); Store
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Bælt, Nyborg (Horring); Hveen (Moll., Orsted); Rå (Nilsson);

Rungsted (Collin).

Fæno (Llk.); Hellebæk, 10-15 Fvn. (Ltk.).

179. Abra nitida Mull.

Syndosmia intermedia Thomps., Forb. & Hanl.

Aalbæk Bugt, 15, 18, 25, 26 Fvn.; Skagbanken, 2 Expl.

(Bergb); Hornbæk (Horring); Hellebæk, 14—15 Fvn. (Ltk., Col-

lin); Hveen (Orsted); Kullen (Moll.); Aastrup (Stp.); Rungsted,

Hollænderdybet (Collin).

180. Abra prismatica Mtg.

Skagerak, 3—5 Mil N. V. for Skagen, 40 Fvn. (Moll.);

Skagbanken (Bergh); Store Middelgrund, adskillige gode Expl.

(Moll.).

181. Donax trunculus L.

Fano (Kroyer); Skagen (Stp.); Lokken (Stp.); Blokhus

(Majborg); Store Bælt (Lassen, 1837). „Fundet i Mængde fossil

tæt ved Veien imellem Landskronas Havn*) og By i en Sand-

banke, som har hævet sig en eller to Fod over Havfladen« (Moll.).

Alle Expl. fra de ovennævnte Steder ere enkelte Skaller, hvoraf

nogle ere 28 Mm. lange. Bergh fandt et ganske ungt Expl.,

med Dyret, paa Skagbanken.

182. Donax lævigata Chem.

Fano, en 18 Mm. lang Skal (Kroyer); Landskrona*), med

forrige (Moll.).

Donax anatina fra Reval, (Middendorf Reise, S. 317).

»Donax vinacea (Tellina) Gm. p. 3238. In mari britannico et balthico.,

elliptica, Mya arenaria, Tellina solidtda, Natica sp , Littorina tenebrosa.
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183. Bosinia spuria Gm.

Arthemis Jincta Pult., Lovén.

Skagen (Stp.); Sæby (Munk); Læso Rende (Horring); Hirts-

hals, 10 Fvn., Steen og Grus (Brockd.), 9 Mm. langt. 1 et

Lag under Havelse Kjokkenmodding (Stp.); Unger fra Aalbæk

Bugt, 15, 17 og 21 Fvn. (Bergh); under Gammel Skagen

Var. «. Arlhemis comta Lovén.

Hirtsholmene (Meyer), adskillige smukke Expl.

184. Dosinia exoleta L.

Hirtsholmene, nogle halve Skaller (Meyer) ; Store Bælt (Lassen),

ligeledes halve Skaller.

185. Lucinopsis undata Pennt.

Under Gammel Skagen (Andrea); Store Middelgrund (Moll.);

Hellebæk, 10—12 Fvn. (Ltk.).

186. Venus [Chamelea) gallina L.

Venus striatula Da Costa.

Vesterhavet (Kroyer); Sæby (Moll.); mellem Sæby og Frede-

rikshavn (Munk); Lokken (Stp., Majborg); 6. f. Stavnshoved (Hor-

ring); Helsingor (Moll.).

Hirtshals, 14 Fvn., Steen og Grus (Brockd.); Nissum

Bredning (Collin); Aalbæk (Stp.); Skagerak, 40 Fvn., 4—5 Mil

N. V. f. Skagen (Moll.); Lokken (Stp.); Hirtsholmene (Meyer);

Aalbæk (Stp.); Aalbæk Bugt, 15, 18, 20 Fvn., alle unge Expl.

(Bergh); Skagbanken, 9—18 Fvn., Sand (Bergh); mellem Anholt

og Læso (Horring); Store Middelgrund (Moll.); Hellebæk (Ltk.,

(Collin); Helsingors Rhed, fin graa Sand, 10—12 Fvn. (Moll.)

;

N. f. Fornæs (Horring).

187. Venus (Timoclea) ovata Pennt.

Hirtshals. 18 Fvn., Steen og Grus (Brockd.); Lokken (Stp.)?

Vesterhavet (Kr.); Herthas Flak (Bergh); Samso (Ltk.); Store
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Middelgrund (Moll.); Hesselo (Bk.); Aastrup (Stp.); Klarupgaard

(Drejer).

183. Venus {Clausinella) fasciata Don.

Gammel Skagen, tø Skal (Collin).

189. Venus (Pullastra) pullastra Mtg.

Pullastra vulgaris Sowb.

For (Collin); Vesterhavet (Schade, Kroyer, af 52 Mm.

Længde); Nordvestkysten af Vester-Hanherred (Pingel) ; Frederiks-

havn (Stp.); mellem Sæby og Frederikshavn (Munk); Lokken,

Blokhus (Stp., Majborg); Hirtshoimene (Meyer); Glyngor Bugt,

Sonderlo, Nissum Bredning (Collin); Middelfart, ved Stranden,

Svendborg Sund (Ltk.); Odense Fjord, 5—6 Fvn. (Moll.); Hesselo

(Beck); Aastrup (Stp.); Toftegaard, under Ostersbankén i Blaa-

leret og Sandlaget (Kabell, 1842); Havelse, i et Lag, der er

ældre end Kjokkenmoddingen (Stp.). Et meget stort Exeroplar,

Klintesoens Sandbund; Strandgaarden (Stp.).

190. Venus (Pullastra) decussata L.

Vesterhavet. 53 Mm. lang (Schade); Frederikshavn (Stp.);

Ebeltoft, 40 Mm. lang (Grove); ved Skelund, Mariager Fjord (Stp.).

Kun erholdt i enkelte Exempl.

191. Venus (Pullastra) amygdala Meusch.

Venus aurea Gm.

Vesterhavet (Kroyer); Hofmansgave. subfossil (Stp., Moll.);

Ebeltoft, 33 Mm. lang (Grove); Aastrup (Stp.); Toftegaard, tø

Skal, med forrige Art (Kabell); Frederikssund ,
Havelse, i et

Lag der er ældre end Kjokkenmoddingen (Stp.); Klintesoens

Sandbund (Stp.).

192. Cyprina islandica L.

Det storste Expl. fra Skagen er 98 Mm. Under Gammel

Skagen (Andrea); Skagerak, 4-5 Mil fra Land (Moll.); Aalbæk
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Bugt, 20 Fvn. (Bergh); Thisted Bredning, 103 Mm., en halv

Skal, Nissum Bredning (Collin); Læso Bende (Horring); Fæno,

af 72 Mm. Længde (Ltk.); Strib (M6JI.)
;

Fakkebjerg (Mariboe);

Store Bælt, mellem Chrislianslund og Sprogo, 8—10 Fvn, Unger,

10—11 Fvn. (Horring); Store Middelgrund (maaske en Dverg-

form) (Moll.); Espergjerde (Munk); Hellebæk, 80 Mm. lange,

Snekkersten (af Fiskere); Hollænderdybet (Collin); Kieler Bugt

(Meyer og Mobius); Meklenborg (Boll); Liibeck (Wilde, Boll).

193. Astarte compressa L.

A. elliptica Brown.

Samso (Jacobsen, Ltk.); Fæno (Ltk.); Strib (Moll.); Store

Bælt, mellem Fyen og Vresen , 9 Fvn., overordentlig sto^ af

36^ Mm. Længde (Winther); Hveen (Moll.); Skovshoved, en

Unge (Moll.).

Monstr. T. cordiformis, 23 mm., Samso (Ltk.).

Var. costis numerosissimis filiformibus. Lille Bælt (Moll.),

1 Expl., 29 Mm. langt og 22 Mm. hojt.

194. Astarte sulcata Da Costa?

Hellebæk (Ltk.).

195. Astarte (Triodonta) semisulcata Leach.

Astarte corrugata Brown.

Samso (Jacobs., Ltk.); S. f. Samso, 16 Fvn. (Horring);

Strib (Moll.); Middelfart Sund, Fæno, Svendborg (Ltk.); Befnæs

(Fedd.); Nyborg (Moll., Horring); mellem Fyen og Vresen,

9-11 Fvn., 36 Mm. langt (Winther); Hellebæk (Collin);

Unger fra Hammerhus og Sandhammer paa Bornholm, 26 Fvn.,

Sand (Mariboe); Flensborg Fjord (Herrmannssen); Kieler Bugt

(Meyer <fc Mob.); fra sidstnævnte Sted ere de ganske ilade som

den spidsbergenske Form. En halv Skal Ira Hellebæk ligner

ganske en fossil fra Uddevalla (Munk). Et stort Expl. 37 Mm-

langt, skal ifolge Hofm. (Bang) være fra Lille Bælt, men er

meget ligt den islandske Form; Kroyer har dog et noget lig-

nende mindre Expl. fra Kattegat.
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196. Astarte (Nicania) Montagui Di 1 1.

Astarte corapressa Mtg. non L.

Aslarte slriata Leacb.

Hirtshals, 16 Fvn., Steen og Grus (Brockd.); Herthas Flak

(Bergh); Samso (Jacobs., Ltk.); S. f. Samso, 16 Fvn. (Horring);

Store Middelgrund (Moll.); Store Bælt (Moll.); Nyborg (Horring);

Vs Mil 6. f. Fyen, 10—14 Fvn. (Winther); Hellebæk (Ltk.);

Rungsted (Collin).

197. iucino borealis L.

Lucina radula Mtg.

Under Gammel Skagen (Andrea); mellem Sæby og Frederiks-

havn (Munk); Sæby (Moll.); Fursund (Collin); Hirtsholmene

(Meyer); Store Middelgrund (Moll.); Skagerak, 5 Mil N. V. for

Skagen (Moll.); Hellebæk, 35 Mm. lang (Ltk., Munk, Collin).

198. Thyatira flexuosa Mtg., var.

Hellebæk, 14 Fvn. (Collin).

199. Thyatira Sarsii Lovén.

Aalbæk (Kroyer); Sæby (Moll.); ud for Gjerrild Bugt (Hor-

ring); Hveen (Moll.); Hellebæk (Ltk.).

200. Cardium (Liocardium) crassum Gm.

Cardium norvegicum Spgl.

Cardium fluviatile Gm.

Herthas Flak (Bergh); Lokken (Majborg); Skagen (Stp.);

Hirtsholm (Majborg); Hirtshals, et meget stort Expl. (Bay);

Læso Rende (Horring).

201. Cardium (Acanthocardia) echinatum L.

a. T. crassa, costis latioribus.

Lokken (Majborg); Læso Rende (Horring); Hirtsholmene

(Meyer); Sæby (Moll.); Aalbæk Bugt, I6V2, 18 Fvn., Unger (Bergh);

Skagerak (Moll.).

i*. T. tenuis, costis angustioribus.

Store Middelgrund (Moll.); Læso Rende (Horring); Hellebæk,

meget alm. (Ltk., Collin etc); Hveen (Mol!.); Snekkersten.
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y. spinis crassis reflexis.

Helsingor (Moll.).

Form fra Bugten ved Ebeltoft. Guming ansaa den for en ny Art.

Længden er 38 Mm. og Holden 33 Mm. 21 skarpe Ribber med bagud

ifolge en Notice af H. P. C. Moller. Saaudt jec erindrer lignede dea

meget Cardium Deshayesii Payr.

202. Cardium (Cerastoderma) edule L.

Ved Vesterhavets Kyster: For (Chr. VIII); Jerpsted (Forchh.);

Skagen (Moll.). Samso, af 45 Mm. Længde (Ltk.); Middelfart,

59 Mm. (Ltk.); Strib (Moll.); Birtsholmene (Meyer); Havelse, i

et Lag ældre end Rjokkenmoddingen, 50 Mm. (Stp.); Veile Fjord

(Moll.); Kieler Bugt (Meyer & Mobius); mellem Fyen og Vresen

(Winther); Aalbæk Bugt, 25 Fvn., en Unge (Bergh); Begtrup

Vig (Conr.); Hellebæk (Ltk., Collin); Odense Fjord (Moll.); Aastrup

(Stp.); Toftegaarden, i Overfladen af Blaalerlaget (Kabell); Strand-

gaarden (Stp.).

0. Cardium balticum Beck, Beeve.

C. glaucum Brug.?

Fakkebjerg, *k M. fra Land (Mariboe); Viborg (Fedd.); Hel-

singor (Moll.); Hveen (BIoll.) ; Præsto Fjord (Moll.); Kallebodstrand,

i stor Mængde; indtil en Storrelse af 8 Mm. Gndes den fast-

hæftet ved sin Byssus til Tangbladene, især Diva (O. BL); Bos-

kilde Fjord (Munk).

y. T. rufo-variegata, epidermide fiava membranacea. Laminæ

incremenli epidermidis in interseclionibus costarum triangularibus

erectis, linea elevata longitudinali conjunclis. Long. 12, alt. 11 mm.

Oddesund, flere Expl. (Collin).

å. T. inflata, costis circ. 21, longitudinaliter obsolete sulcatis.
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Cardium crenulatum „Lam.", Reeve?

Card. rusticum Eichw. Fauna casp. cauc. (1842) XXXII,

f. 26, 27.

Cardium Eichwaldi Reeve.

I Ostersoen mellem Falster og Rugen, paa meget dybt Vand,

Command. M. Suenson (Briggen St. Thomas, 1848).

203. Cardium (Cerastoderma) fasciatum Mig.

Hirtshals, 16 Fvn., Steen og Grus (Brokd.); Samso (Ja-

cobsen); Aarhus Bugt (Conrads.); Hellebæk (Ltk.); Store Bælt,

Nyborg (M6IL); Odense Fjord (M6I1.); Lille Bælt (Mol).); Hveen

(Moll.); Kieler Bugt (Meyer og Mobius).

204. Cardium (Cerastodcrma) nodosum Mtg.

Hirtshals, 16 Fvn., Sleen og Grus (Brockd.); Herthas Flak

(Bergh); Veno Bugt, Egholm, Thisted Bredning, Sonderlo, Tæ-

bring Vig, Fursund, Livo Bredning (Collin).

20o. Cardium (tiemicardium?) exiguum Gm.

Cardium pygmæum Don.

Cardium muriculatum Jacobs.

Als Strand (Stp,); Aastrup, hyppig (Stp.); Veno Bugt, Nis-

sum Bredning (Collin).

Frederikssund (Collin); Guldborg Sund (Ltk.). Kieler Bugt

(Meyer «fc Mobius); Hela Bugt i Ostpreussen (Ilensche). Er

206. Cardium (Cerastoderma) minimum PhiL

Cardium svecicum Reeve.

Cardium Lovéni Thomps.

Cardium discrepans Brown?

Aalbæk Bugt, 20, 27 Fvn. (Bergh); Store Middelgrund

(Moll.); N. f. Gilleleje (Ilorring); Hornbæk (Horring); Hellebæk

(Ltk., Collin); Hveen (Moll.).
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207. Nucula decussata Sowb.

Nucula corrugata Brown.

Nucula sulcata Brown, Lovén.

Aalbæk Bugt, paa 18, 22, 25, 26, 27, 29 Fvn.; et Expl.

er 18 Mm. langt og 10 Mm. tykt (Bergh); Hveen (Moll.).

208. Nucula nucleus L.

Samso (Ltk.); Hellebæk (Ltk.); Snekkersten (af Fiskere);

Hveen (Moll.).

209. Nucula radiata Hanley.

Herthas Flak (Bergh); Hellebæk (Collin), et ungt Expl.

210. Nucula nitida Sowb.

Fano (Fiedler); Sæby (Horring); Aalbæk Bugt, 15, 47 og

18 Fvn., paa Kanten af Ostersbanken (Bergh); Hirtsholmene

(Kroyer, Meyer); Læso Rende (Horring); mellem Læso og An-

holt (Horring); Nissum Bredning, 420 Stk. i et Dræt (Collin);

Hornbæk (Horring); Helsingor (Moll.); Hellebæk (Collin); Hveen

(Moll.); Rungsted (Collin).

211. Nucula tenuis M t g.

Aalbæk Bugt, i«1
/*, 26 Fvn. (Bergh); Hirtsholmene (Kroyer);

St. Middelgrund (Moll.); Hornbæk, 12 Mm. (Kroyer); Hellebæk

(Ltk.); Helsingors Rhed, mellem Disken og Land, 12—14 Fvn.,

leret Sand og Slik. Ved Hveen paa Nordsiden, 20 Fvn., meget

stor (Moll.); Sundet (Mariboe).

212. Nuculana pernula Miill.

Leda rostrata Lam.

Skagerak (Moll.); Samso (Ltk.); Store Middelgrund (Moll.);

Kattegattet (Kroyer, Orsfed); Hornbæk (Horring); Hellebæk

(Ltk., Collin); N. f. Gilleleje (Lyngbye); Hveen (Moll.); Taarbæk

(Koch); Skovshoved (Moll.). Ifolge Beck skal den endog findes

i Christianshavns Kanal, saavidt jeg erindrer bag Ankeroen.

Var. T. crassa inflata, N. buccata Stp.?

Hirtshals (fra Chr. VIlIs Samling).
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213. iSuculana caudata Don.

Leda intermedia Orsted.

Skagerak (M6II.); Aalbæk, Sandbund, 13, 17 1

/?, 19, 24 Ve,

25 Fvn., meget store Expl. (Bergh); Store Bælt, 14 Fvn. (Meyer

& Mob.); Samso (Ltk.); St. Middelgrund (Mol!.); S. f. Samso,

16 Fvn. (Horring); Hornbæk (Horring); Hellebæk, enkelte 17 Mm.

(Ltk., Collin); Snekkersten (af Fiskere); Hveen, paa Randen af

Revet paa Nordsiden (M6II.).

214. Modiolaria nigra Gray.

Skagerak (Moll.); mellem Sæby og Frederikshavn, et meget

stort Fxpl. 65 Mm. langt (Munk); Aalbæk Bugt, 17% 25 Fvn.,

Unger (Bergh); Samso (Ltk.); S. f. Samso, 16 Fvn. (Horring);

Store Middelgrund (Moll.); Odense Fjord (M6IL); Hornbæk (Hor-

ring); Hellebæk (Ltk., Collin); Helsingor (Moll.); Hveen (Moll.,

Friis); Rungsted, Hollænderdybet (Collin); Kieler Bugt (Meyer

og Mobius).

M. discrepans Mtg.

Egholm, Livo Bredning, Nissum Bredning, Sonderlo, (Col-

lin); Aarhus Bugt (Conradsen); Strib, 8- 12 Fvn. (Moll.) ; Svend-

borg Sund (Stp. Ltk.); Odense Fjord (Mol!.); Nyborg (Horring);

mellem Fyen og Vresen (Winther); Kaliundborg Fjord (Stp.); Ise-

fjorden (Moll.); Hellebæk (Collin)
;

#

Warnemunde , l
1
/* Mil fra

Und, 10 Fvn. (Mariboe).

216. Modiolaria marmorata Forbes.

Samso (Jacobsen); Begtrup Vig (Conradsen) ;
Svendborg Sund

(Stp- Ltk.); Middelfart Sund (Ltk.); Nyborg, Vedbæk (Horring);

Isefjorden (Budde Lund).

217. Modiolaria faba O. Fa br.

Hellebæk, et enkelt Expl. (Ltk.). Forekomsten af denne

arktiske Art i Danmark er saa paafaldende, at jeg ligeoverfor den

^lige Indvending, at den muligvis ved et Tilfælde kunde være
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men ingen i Skallernes Tykkelse og Ribbernes stærke Udvikling.

218. Modiolaria (Crenelta) decussata (Mtg.).

Hellebæk, flere Expl. (Collin).

219. Modiola (Volsella) umbilicata Pennt.

Mylilus curvirostratus Oa Costa,

Modiola vulgaris Plemg., Lovén.

Mytilus barbatus L.

Skagen (Cbr. VIlls Samling); Glyngor Bugt, Nissum Bred-

ning (Collin) ; Hirtshals (Majborg); Samso (Ltk.); Middelfart Sund,

Strib (Ltk.); Store Bælt, Nyborg (Horring); »/s Mil 6. f. Fyen,

5 Fvn., Steengrund (Winther); Fakkebjerg, % Mil af Land,

8V2FVIJ., Steenbd. (Mariboe); Hellebæk (Ltk., Collin ; er Handels-

vare der paa Stedet); Snekkersten (af Fiskere); Skovshoved, a"

146 Mm. Længde (M6II.); Rungsted (Collin)*).

Aastrup (Stp.); Thisted Kalkbrud (Collin).

220. Modiola adriatica Lam.

Modiola radiata Brown, Hanley.

Begtrup Vig (Conrads.); Hellebæk (Ltk.), 2 smaa Expl. med

violette Hvirvler.

221. Mytilus edulis L.

Overalt ved de danske Kyster; gaaer langt ind i Ostersoen

til Gotland. Ved Thisted, af 98 Mm. Længde (Collin); Middel-

fart, 91 Mm. lange (Ltk.). De, der sælges paa Kjobenhavns

Gader, komme som oftest fra Holbæk Fjord; Aastrup (Stp.)J

Toftegaard (Kabell)**).
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I enkelte Aaringer indeholde Muslingerne Perler i stort An-

tal; saaledes vare de meget hyppige i 1864, ifoJge Meddelelse

af Hr. Cand. mag. Collin, der i et Individ fandt 53 Perler,

hvoraf enkelte næsten vare saa store som Ærter. Aphelen an-

forer, at der „hos Bornholm fiskes Perler".

II. fSonoinyaria.

222. Pectm (Vola) maximus L.

Sæby (Moll.).

223. Pectm (Pallium) opercularis L.

Sæby (Moll.); mellem Sæby og Frederikshavn (Munk); Store

Middelgrund (Moll.); Hornbæk (Petersen); N. f. Gilleleje (Lyngbye,

Horring); Hellebæk, meget store Expl. , men i Almindelighed

dode; Snekkersten, af 75 Mm. Diam. (af Fiskere); Hveen (Moll.);

Taarbæk (Koch).

224. Pectm (Pallium) varius L.

Vesterhavet (Kroyer); Sæby (Moller); mellem Sæby og

Frederikshavn (Munk); Fursund, meget stor, Nissum Bredning,

Glyngor Bugt, Veno Bugt (Collin); Aastrup, almindelig (Stp.);

Toftegaarden (Kabell); Samso (Ltk.).; Gilleleje (Lyngbye).

225. Pecten (Pseudamussium) pes lutrce L.

Pecten septemradiatus MUH.

Pecten danicus Chem.

Store Middelgrund (MUH.); Gilleleje (Lyngbye); Hellebæk, 18

pvn., de fleste Expl. ere dode (Ltk.) i
Ostsiden af Hveen (Moll.).

226. Pecten (Pseudamussium) tigerinus MOU.

P. parvus Da Costa.

P. domesticus Chem.. XI, f. 2031—36.

Herthas Flak (Bergh); Samso (Ltk.); Gilleleje (Lyngbye);

Store Middelgrund (Moll.); Hellebæk (Ltk., Collin).



227. Pecten (Pseudamussium) striatus Alull.

Hveen (M6I1.)-
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232. .

Ved Skagen

Oresund, paa Krabber (Kjærbolling, Geisler); Hellebæk

(Ltk.); Store Middelgrund, Hveen (Moll.).

fi.
Anomia aculeata Miill.

Hellebæk (Moll.); Samso (Ltk.); Nyborg (Horring); Rung-

sted (Collin); Thy (Stp.); Aastrup (Stp.).

A nm. Crania anomala Hull. skal ifolge afd. Overlærer N. C. N. Lassen
være funden ved Skagen og ifolge et Expl. fra Chr. VHia Samling vod Rå

I nærværende Fortegnelse er opfort som forekommende i de

danske Vande 233 Arter, hvoraf 43 ere uden Skal. Herfra

maa dog egenlig fradrages to Ferskvands-Arter (Neritina og Bi-

thinia) og fire, der kun ere fundne som fossile (Odostomia inter-

$tincta og spiralis, Rissoa semistriata og Coecum glabrum). Ved

Bohuslån findes ifolge Malm ogLovén 276 Arter, hvoraf 35 ere

skallose.

Folgende Slægter, som kjendes fra den svenske Side af

Kattegattet, ere endnu ikke fundne paa den danske Side:

Pleurobranchus, Aplysia, Triopa, Ægires, Hermæa, Scaphander,

Spirialis, Marsenia, Trivia, Skenea, Cerithiopsis ,
Margarita, Sole-

curtus, Kellia, Turtonia, Arca (med 4 Arter), Yotdia (o: Portlandia,

med 2 Arter), Terebratula, Terebratella, Crania (?).

Side af Kattegattet:

Eutima intermedia, Retusa alba, H. truneala, Rissoa semistriata,

Itatica catena, N. sordida (?), husus pi opinquus, Trochus obliquatus,
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Xylophaga dorsalis*), Pholas dactylus, P. candida, P. crispata, Mactra

solida, M. stultorum, Solen siliqua, Abra prismatica, Donax trun-

culus, D.lævigatatf), Venus decussata, Astarte semisulcata*) og Mo

-

diola faba. Endvidere folgende nogi.e Bloddyr: Lamellidoris

Leachii, L. aspera, L. proxima, Doris coccinea, D. Johnstoni,

Tritonia tineata, Coryphella gratiUs, Facelina Drummondi, Favori-

nus albus, F. branchialis, Embletonia{*) pallida og Stiliger Marioe.

Folgende Arter ere kun fundne i Danmark:

Hervia modesta, Matharena oxyacantha^ Lamellidoris (to nye

Arter), Chalidis littoralis og Vermetus (Stephopoma) Lyngbyanus.

Jeg benytter denne Lejlighed til at meddele to smaa Tillæg

til Færoernes og Islands Bloddyrfauna:

1) Som Tillæg til den Færoiske Fauna (Videnskab. Medd. 1867) :

Lamellidoris Leachii Blv. Sudero, adskillige Expl. (A. Bergh).

Crenella decussata Mig. (Sysselm. Muller).

S. 96, for Bunjtriqua læs Kvujtrigna.

— for Bejriqua læs Bejrigna.

2) Forglemt i „Faunula moll. Islandiæ" (Vid. Medd. 1868):

Fusus norvegicus Chem.

Et meget tyndskallet Expl., omtrent 70 Mm. langt (Gudmann)

samt en meget tykskallet Unge, 32 Mm. lang og med en Apical-

vorte af 5 Mm. i Tvermaal (Johnsen); begge fra Ofjord.

*) Fundne hver i en halv Skal.

Rettelse.
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Efterskrift til Fortegnelsen over Danmarks

Echinodermer.

Efter at have tilsendt Prof. Mobius i Kiel et Exemplar af min

lille Meddelelse om Danmarks Echinodermer og deres Udbredning,

modtog jeg strax efter nogle Linier fra ham, hvori han havde

den Godhed at meddele mig, at han nu havde faaet nogle smaa

Exemplarer af Echinocyamus pusillus i Kieler Bugt, og at han

har faaet Solaster papposus i flere Exemplarer i Egernfjord

(Eckernforde) samt i et fra Bulk i Kieler Bugt. Det vil erindres,

at Echinocyamus pusillus var den eneste af de fire i Svendborg

Sund fundne Echinodermer, som manglede i Kieler Bugt; Over-

være fuldstændig, hvis ikke den sidstnævnte ved sin „Sosol" (som

jeg forgjæves spejdede efter i Svendborg Sund, men som dog

muligvis en Gang vil blive funden der alligevel) nu endog havde

dette lille Tillæg til Kundskaben om vore Havdyrs Udbred-

ningsforhold allerede nu, for at det kunde finde Plads i den

danner et Supplement.



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

1871. Udgivne TSelskabefBe^relM, N)T. 15 ^49.

Fortsatte kritiske og beskrivende Bidrag til Kundskab

om Sostjernerne (Asteriderne).

Chr. Liitlen,

(Meddelt den 3die Februar 1870.)

Siden jeg her i „den naturhistoriske Forenings videnskabelige

Meddelelser" for lidt over sex Aar siden meddelte en Række

„Kritiske Bemærkninger om forskjellige Sostjerner med Beskrivelse

af nogle nye Arter", -r- hvilke kunne betragtes som en Fort-

oversigt over de ved Kysterne af xUellem- og Syd-Amerika

levende Arter af Sostjerner" — har jeg atter havt Lejlighed til

at samle en Del nye Bidrag i den samme Retning: dels Beskri-

velser af Slægter og Arter, som jeg maa ansee for nye, dels

kritiske Bidrag til at udrede Arter, som vel have været kjcndte

allerede i længere Tid, men dog paa forskjellig Maade have været

udsatte for Miskjendelse. Nogle af disse Bemærkninger ere frem-

kaldte ved de værdifulde deskriptive Arbejder over Sostjerner, som

ere udkomne i de mellemliggende Aar*).

*) Jeg skal saaleiles hor nævne- (Ira y. Synopsis of the species of Star-
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I Rækkefolgen af disse nye Bidrag folger jeg den samme

Orden som tidligere, idet jeg begynder med Kamstjernerne

(Astropectinidæ) og ender med Slægten Asterias (Asteracanthium).
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tralibusque majusculis, depressis 8—9 compositis; scuta ventralia

brachiorum spinis brevissimis squamæformibus biseriatis obtecta;

spince marginales brevissimæ fere squamiformes biseriatæ, serie

superiore vulgo binæ, inferiore singulæ; papillæ ambulacrales ternæ

Iriseriatæ, interna curvata gracili, externa singula depressa lata.

Hab. ad oras Americæ centralis occidentales (Mazatlan).

Allerede tidligere*) har jeg beskrevet to Luidia-Arier fra

Araerikas Vestkyst: L. tessellata fra Realejo, senere funden ved

Panama og Acajutha, og L. Bellonce^ opgivet at være fra Guyaquil

og siden fundet ved Callao**). Senere har Museet fra denne

Kyststrækning erholdt en tredie Art, den her beskrevne L. bre-

vispina, der er opgivet at være fra Mazatlan; og hertil vilde

jeg endnu kunne foje en fjerde Art, som Museet allerede i læn-

gere Tid har havt, „fra Kalifornien« hedder det sig; da denne

ikke kan indestaae for, at den angivne Hjemstavn er rigtig, vil

jeg for Tiden ikke beskrive den, men indskrænke mig til denne

Antydning af, at der rimeligvis endnu forekommer en fjerde,

ubeskreven Art ved Nord-Amerikas Vestkyst.

L. brevispina staaer i habituel Henseende meget nær ved

L. clathrata. Det er en smuk femarmet Sostjerne med brede

flade Arme. Paa disses Rygside findes der paa hver Side, nær-

mest ved Ranten, som danner Grændsen mellem Rygsiden og

Bugsiden, tre (i Armenes ydre Halvdel kun to) regelmæsige

Rækker af Smaaplader, tæt beklædte paa deres Topflade ligesom

med en Mosaik af 8—9 temmelig store, runde og flade Korn

(ofte ordnede i Kreds om et i Midten) foruden en Del mindre

langs med Randen. En lignende Paxilbeklædning gjenOndcs

overalt paa hele Sbstjernens Rygside, saavel midt ud ad Armene

som paa Skiven, kun ere Paxillerne (der aftage i Storrelse mod

Armenes Spidse og mod deres Midtlinie) paa alle disse Steder

baade mindre og mindre regelmæsige end langs med Armenes

*) Vid. Medd. fra den naturhist. Foren. 1859, S. 40 og 1864, S. 133.

**) Verrill, Notes on Radiata, S. 271 og 293 (1867).
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Sider. Regelmæsigsl er Forholdet endnu i Armenes indre Del,

vilde det, kunde regne endnu en fjerde Række med til de regel-

mæsige Rækker af Randpaxiller. Madreporpladen (tæt ved den ene

vanlig udfylde den hele Plads mellem Armkanten og de smaae

Plader, der danne Fodgangenes Rande (Adambulakralpladerne),

ere tæt beklædte med en dobbelt Række af skælagtige Papiller

(den ydre, aborale, Række af disse er altid storre end den indre,

adorale) foruden de meget fine Papiller, som indfatle disse

Pladers mod hinanden vendende Rande. Mellem hine Skælpa-

piller og Randpiggene er der næsten fuldstændige Overgange,

under alle Omstændigheder ikke megen Forskjel. Randpiggene

ere korte og flade og stillede i to Rækker, der dog staae meget

hver Randplade, og ere ikke længere end at de, lagte ned, kun

ville naae hen til den næste i Rækken; i den overste er der i

Almindelighed to paa hver Plade, men de ere endnu mindre ud-

viklede end i den underste Række. Nærmest Fodderne findes

paa hver Smaaplade forst en krum sammentrykt Pig, derefter en

næsten lige og fladtrykt og endelig, i tredie Række, en temmelig

stor, bred og flad Papil; de udenfor disse cgenlige Ambulakral-

pigge stillede Smaapapiller slutte sig i Formen til dem, der be-

klæde Armbugpladerne (Bugrandpladerne). Ved hver fremsprin-

gende Mundvinkel findes 4—6 til Mundpigge omdannede lancet-

dannede Ambulakralpigge. Ojevorten i Armenes Spidse er, som

sædvanlig hos Luidierne, meget udviklet; paa Siderne er den be-

klædt med Korn; paa dens Endeflade ses i Midten en blod kegle-

dannet Papil, ved dennes Grund en Kreds af smaae Korn og

pigge. Storrelse: Armradien 70—75 Mm., Skivens Tverroaal

mellem to Armvinkler 24—26 Mm.

En umiddelbar Sammenligning med L. clathrata vil vise, at

den nye Art fra Vestsiden vel kan betragtes som den ostlige Arts
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at de Korn, som danne Rygsidens Paxiller, ere færre og storre,

ved Randpiggenes overmaade ringe Udvikling samt derved, at den

ydre Ambulakralpapil altid kun er tilstede i Enkelttallet.

Astropecten euryacanthus Llk.

Diagnosis. Brachia 5 depressa lata; scuta marginalia dorsi

fis, in junioribus pierumque (internt* eccceptU) tuberculo minulo in-

structa; scuta ventralia brachiorum squamis minutis dense obtecta;

spinæ marginales singula serie positæ, magnæ latæ depressæ ob~

tusæ (in junioribus acuminatæ), cultriformes fere, scuta dorsalia

longitudine laiitudmeque æquanles ; paxillæ dotsales minutæ, in bra-

chiis plerumque seriebus tramversalibus collocatæ; papillæ ambula-

crales biseriatæ, interiores binæ, exteriores binæ vel singulæ, com-

planatæ. Hab. in India orientali (ad insulas Nicobaricas).

Museet besidder fra gammel Tid fire Exemplarer af denne

Sostjerne, hvoraf jeg forgjæves har sogt en Reskrivelse i Littera-

turen; rigtignok kan det ikke oplyses direkte, hvorfra de ere, men

da det ved de nedenfor omtalte unge nikobarske Exemplarer

nu er oplyst, at Arten i al Fald er ostindisk, vil jeg ikke længere

opsætte at meddele en Beskrivelse af den, saa meget mere som

den vistnok horer til Slægtens lettest gjenkjendelige Former.

Som udvoxen horer A. euryacanthus til de Ramstjerner, der

aldeles savne Knuder eller Pigge paa de ovre Randplader. Den

holdes S 1^ Gange i deres Længde. Af ovre Randplader kan man

tælle 45—55 fra Armvinklen til Armspidsen; de ere ikke halv

saa lange som brede, nærmest murstensdannede, og tæt beklædte

med temmelig grove Korn, som kun langs med de Furer, der

adskille dem, antage Karakteren af finere Papiller. Den af disse

Randplader indesluttede Del af Armenes RygOade er i disses bre-

dere Del tre til fire Gange saa bred som selve Randpladerne; og af

denne forholdsvis brede Armrygflade optages den storste Del af
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paa hver Side, saaledes at der for de endnu finere, uregelmæsigt

stillede Paxiller langs ud af Armens Midte kun bliver en for-

holdsvis smal Stribe tilbage; hver Paxil er sammensat af en

stor Mængde fine Papiller eller korte Borster, af hvilke ingen

udmærker sig ved sin Storrelse. Madreporpladen er meget stor

og ligger nær ved Armvinklen. Bugrandpladerne , som dække

Armene fuldstændigt underneden og kun allernærmest ved Mun-

den tillade nogle faa Interambulakralplader at kile sig ind mellem

dem og Adambulakralpladerne, ere tæt dækkede af smaa Skæl,

der vel ikke ere ordnede i Rækker, men af hvilke man dog vil

kunne tælle fem eller sex ved Siden af hinanden (d. v. s. paral-

lelt med Armens Axe). Endvidere bærer hver af disse Randbug-

plader een paafaldende stor, just ikke lang, men særdeles bred,

fladtrykt, but, knivdannet Randpig; dennes Brede er lig med

Rygrandpladernes Længde, og dens Længde omvendt lig med eller

lidt storre end disse Pladers Brede. Ved Grunden af 'disse store

Randpigge, underneden, sees der, i det mindste i Armens in-

derste Del, een eller to meget mindre. Med Hensyn til Ambu-

Fodderne paa hver Adambulakralplade er stillet tre Papiller i

Trekant, vendende den skarpe Kant mod Fodderne, og udenfor

denne Gruppe en eller to flade Papiller med nogle mindre ved

Siden. Forholdet mellem den store og lille Radius var folgende:

A B O D
R = 98, 95, 85, 62 Mm.

r = 20, 20, 19, 14 —
Det mindste af disse fire Exemplarer afviger i enkelte Træk

fra ovenstaaende Beskrivelse; Armene ere smallere, Paxilbæltet kun

to til tre Gange saa bredt som Randpladerne, disse kun c. 36 i

Tallet, Randpiggene delvis tilspidsede, men for Resten af samme

Form som hos de storre Exemplarer. Den betydeligste Afvigelse

er dog den, at samtlige Rygrandplader, med Undtagelse af de sex

eller syv inderste i hver Række, have nær ved deres ydre Rand
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hver sin lille Knude eller rudimentære Pig, hvilken bos de helt

udvoxne Exemplarer er sporlost forsvunden*). Denne Omstæn-

dighed har sat mig i Stand til med Sikkerhed at henfore til

denne samme Art to smaae Kamstjerner, som ved Galatea-Ex-

peditionen ere hjembragte fra Nikobar (Sambelong); de ere

utvivlsomt Ungerne af denne Art, for hvilken altsaa Nikobar-

6erne nu med Sikkerhed kunne opfores som Findested. Det

storre Exemplar (fi = 20 Mm.) har 23 kornede Randplader; Rand-

piggene ere brede og flade som Knivsblade, men tillige spidse,

een paa hver Randbugplade; disse Plader ere tæt skælklædte; nær-

mest ved Randpiggene findes nogle flade, spidse Pigge, der dog

ere meget mindre end hine. Ambulakralpapillerne ere stillede i

to Rækker, i den indre tre butte i Trekant, den inderst* den

længste; i den ydre to brede bladdannede foruden nogle mindre.

Paa hver af Rygrandpladerne, med Undtagelse af de fem eller syv

inderste, er der i Nærheden af Randen i Reglen en lille Knude

eller ganske lav Pig. (Ogsaa hos det andet endnu mindre Ex-

emplar (B=12Mm.) ere disse Knuder allerede tilstede, en halv

Snees omtrent i hver Række). Rygsidens Paxiller dannes af c.

c 8, i den ydre ere de talrigere; de inderste**) af disse sidste

ere stærkere end de andre, stillede vandret og danne de egenlige

Mundpigge.

A. euryacanthus har altsaa hjemme ved Nikobar- Oerne.

Hvorvidt de ovenfor beskrevne ældre Exemplarer ogsaa hidrore

fra disse Oer, er naturligvis uvist; men det er ikke usandsynligt,

da Danmark, som bekjendt, ogsaa i forrige Aarhundrede har

sendt Expeditioner til dem; men det er ogsaa muligt, at de hid-

1864, S. 127.

**) Jeg er her og i det Folgende oftere nodt til at bruge »indre, og

uden nærmere Forklaring.
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Astropecteu javanicus Ltk.

Diagnosis. Minor; brachia 5 angusta; scuta marginalia

dorsi c. 30, angusta, serie singula spinarum erectarum in margine

inlimo ab apice usque ad basin brachiorum; paxillæ dorsales bra-

chiorum plerumque seriebus transversalibus collocatæ; spinæ mar-

ginales horizontales latæ planæ obtusæ, apice emarginatæ; scuta

ventralia brachiorum spink majusculis acutis minutisque sqamæ-

formibus setiformibusve dense obsitæ; spinæ ambulacrales internæ

ternæ setiformes, media longiore, externæ singulæ, robustæ

Af denne Art har Kaptajn Andrea hjembragt adskillige

Exemplarer fra Cheribon paa Nordsiden af Java; de ere alle

muligt, at de endnu ikke ere fuldt udviklede, og at Arten derfor

selv om dette skulde være Tilfældet, vil den dog forhaabenlig

altid kunne gjenkjendes, naar der tages tiiborligt Hensyn til de

beskrevne Exemplarers muligvis ikke aldeles udvoxne Tilstand.

A. javanicus horer til de Arter, hvor Rygrandpladerne bære

en Række opretstaaende, lave, bevægeligt indleddede Pigge langs

med deres indre Rand lige fra Armvinklen til Armspidsen*);

blandt de Arter, med hvilke dette er Tilfældet, vil den hurtig

kunne kjendes paa de lige, brede, flade, butte, i Enden en eller

to Gange indskaarne Randpigge, hvoraf hver Randbugplade bærer

een, og som tilsammen danne en bred vandret Bræmme om

Armene; de fleste af dem ere lige saa brede i Spidsen som ved

Grunden, og deres Længde er rigelig som tre Rygpladers. For

Resten frembyder Arten ikke meget udmærket eller særdeles

ejendommeligt; Rygrandpladerne (c. 30) ere kornede og Ryg"

fladens Paxiller danne tydelige Tverrækker paa Armene; Bug-

randpladerne ere dels udstyrede med virkelige Pigge, smækkre,

*) Allerede hos Unger af 16 Mm.s Tvermaal er denne Pigrække tilstede
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spidse og ordnede i Tverrækker, dels med skæl- og borsledan-

nede Smaapapiller; paa hver Adambulakralplade sidder der,

inderst, en Gruppe af tre fine borsteformige Pigge, af hvilke den

midterste er længere end de andre, og udenfor denne Gruppe,

foruden nogle fine borstedannede Smaapapiller om dens Grund,

en meget anselig kegledannet Pig. Madreporpladen er i Reglen

meget stor. Hver af de ti Mundplader har en radiær Række

af 6—7 oprette og en Bræmme af 8 vandret stillede Borster

eller Pigge, af hvilke de inderste som sædvanlig ere de stærkest

udviklede og danne de egenlige Mundpigge. Maal af tre Exem-

plarer: R = 23-24 Mm., r — 6— 5 Mm.

Variation. Et enkelt af de foreliggende Exemplarer af-

piggene ikke ere butte, men alle spidse, samt ved at Bugrand-

pladernes Pigge ikke ere komne synderligt til Udvikling, saa at

overrasket at træffe disse Afvigelser hos mindre Individer, og

jeg har derfor forklaret mig dem saaledes, al det omlalte Exem-

Plar, ved en individuel Afvigelse fra det sædvanlige, længere end

de andre har bevaret sine ungdommelige Former, ud over hvilke

Det er maaske ikke aldeles overflodigt at bemærke, at jeg

har sammenholdt Grubes korte Beskrivelser*) af de af ham

opstillede nye Astropeden- Arter med de her beskrevne, men

v - Martens anforer udtrykkeligt, at han i det indiske Orige

ovenstaaende Beskrivelser af to nye Arter fra det indiske Orige

her være paa sin Plads. Hos ingen af dem har jeg seet Spor

lil Gat, og der er heller ikke i deres regelmæsige kegledannede

Fodform noget, der tyder paa, at de skulde være al overfore til

*) Bericht uber die Thåtigkeit d. allgem. naturw. Section d. Schlesischen

Gesellschaft im Jahre 1865, S. 35-37.
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Archasier-Slægten. — Om Forholdet mellem disse to Slægter

kunde der her være Anledning til at gjore en Bemærkning. Alt

paavist et Gat, ville de selvfolgelig være at overfdre til Archaster,

og da en anatomisk Undersogelse — naar det foreliggende Ma-

teriale tillader det, og det i Tvivlstilfælde maatte anses fornodent

- jo altid vil kunne afgjore, om et Gat er tilstede eller ikke,

seer jeg ingen Grund til at forkaste denne Karakter, fordi dens

Anvendelse er mindre bekvem; Gattet er nemlig sjelden synligt

uden videre hos den intakte Archaster. Derimod er det andet

Mærke, hvorved man har sogt at holde disse to Slægter ude fra

hinanden, nemlig Fodformen, af en anden Grund mindre anven-

deligt; det er nemlig ikke skarpt, men frembyder alle mulige

Overgange. Sammenlignes f. Ex. Astropecten platyacanthus med

Archaster typicus, da er Forskjellen unægtelig stor nok ; en fuldstæn-

dig kegledannet, spidst endende Fod hos den forste, en cylindrisk

Fod med stor flad Sugeskaal eller Hæfteflade hos den sidste.

Hos Archaster Parelii kan man endnu beskrive Foden som cylin-

drisk med flad Sugeskaal, uagtet denne sidste allerede er mindre

udviklet; men hos Archaster tenuispinus er den allerede fuld-

kommen kegledannet, om end med Spor til Sugekop (ligesom

hos Astropecten arcticus); og hos Archaster Andromeda seer jeg

ikke, at Fodformen er væsenlig forskjellig fra den hos Astropecten

mileri f. Ex.*). Dette Forhold kan derfor kun benyttes med

et vist Forbehold, og det vil under alle Omstændigheder være

klart, at det ikke gaaer an at anbringe de to Slægter i forskjel-

lige „Familier«**).

muispinus (S. 39) < .1. M

< 94) endnu karakteriserer Archaster ved Tilstedeværelsen



Asteropeeten Telitaris v. Mart.

Denne af v. Martens paa 7° N. Br. og 40 Favnes Dybde

i den sydlige Del af det kinesiske Hav fiskede Art*) kommer

her kun paa Omtale for at bekræfte Artens Berettigelse; da Ori-

ginalexemplaret er temmelig ungt, kan denne Stadfæstelse ikke

betragtes som aldeles overflodig — den Tvivl, Opstilleren med

priselig Forsigtighed har udtalt, at den muligvis kunde være

Museets Exemplar (fraFormosa) er en Del storre end Berliner-

Samlingens (K = 44Mm.), vil det tillige være rigtigt at angive,

hvori det afviger fra Original-Beskrivelsen, for derved at vinde en

fuldstændigere Kundskab om Artens Karakterer.

Armene ere flade og temmelig brede; der tælles 28 Byg-

randplader paa hver Side af en Arm; de ere tæt beklædte med

grove Kom. Kun den allerinderste Bygrandplade paa hver Side

indleddet Pig; Breden af det paxildækkede Armstykke er ved

Armenes Grund det dobbelte af Bandpladernes Hojde (storste

Diameter); Paxillerne ere forholdsvis faa og store, ikke stillede

i Tverrækker, og sammensatte af Papiller, af hvilke de i Midten

af Paxillerne kun ere ubetydeligt storre end de i Kanten. Armenes

Bugrandplader ere vel beklædte med Skæl, men blandede med

dem er der en temmelig stor Mængde fine, spidse Pigge, som

dels danne Tverrækker paa 4—6, dels, nærmest ved Armranden,

ordne sig i Længderækker, to eller tre paa hver Plade; det

yderste Sæt danner allerede i Form og Storrelse Overgangen til

i\v nordiske Archmter-\TU-v ijfr. Sars 1. c. S. 42);

s (se det foldende, er der en lydelig Iiinoii ise
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Randpiggene. Af disse er der her en paa hver Plade; den har

den sædvanlige lidt fladtrykte og lidt krumme, spidse Dolkform

og en ret anselig Længde, som tre Randplader; de af Bugfladens

Pigge, der sidde nærmest under den, staae vistnok betydeligt

tilbage for den i Storrelse, men ere dog mere end halv saa

lange. Langs Fodgangene staae kiledannede Grupper af 5—6

fine, smækkre Pigge. Madreporpladen er paa det foreliggende

Stykke meget lille og kun netop kjendelig. — Museet besidder

tillige et meget ungt Exemplar (R = 11 Mm.); det har allerede

de to karakteristiske opretstaaende Pigge i hver Armvinkel.
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Acbaster tenuispinus Dub. Kor.

Jeg har tidligere*) omtalt, at Museet fra Grenland havde

faaet en Archaster, som var taget i en Haj-Mave, uden Tvivl

altsaa fra en betydelig Dybde. Dens halvfordojede Tilstand van-

skeliggjorde dens Bestemmelse, og skjondt jeg havde en stærk

Formodning om, at det var A. tenuispinus, der dengang kun var

fundet et Par Gange ved Norge i temmelig smaae Exemplarer —
de storste havde „et Tverroaal af 2 Tommer eller 52 Mm. fra

— vilde jeg ikke udtale denne Formodning, som jeg kun

kunde give en meget ufuldstændig Begrundelse. I den seneste

Tid har Museet imidlertid fra de engelske Dybhavsskrabninger

ved Hr. Prof. Wyville Thomson erholdt to Exemplarer, der i

Henseende til Storrelse og Udvikling staae det gronlandske nær,

og jeg erholdt derved Vished for, at den gronlandske Art virkelig

er Archaster tenuispinus. Endelig har Museet i den sidste Tid

havl del Held fra Cand. Sars at modtage flere norske Exem-

plarer, af hvilke dog intet overgaaer de tidligere beskrevne i

Storrelse. Det vil derfor nu være passende at oplyse, hvilke

Artens Karakterer ere i dens mere udviklede Tilstande, for-

saavidt som det foreliggende Materiale tillader det.

Det storre af de engelske Exemplarer har en mindre Radius

af 13 Mm.; den storre kan desværre ikke angives nojagtigt, da

alle Armene ere afbrudte i Spidsen. Jeg kan derfor heller ikke

hos yngre Individer, efter hvilke Arten hidtil alene har været

beskrevet. Rygsiden er tæt beklædt med talrige fine Paxiller, •

hvis Ordning der hverken paa Skiven eller Armene iagttages

nogen Regelmæsighed ; Antallet af de butte Smaapigge i «°

Paxil er 6-16, dannende en Kreds om 1—3 i Midten; den

midterste er ofte storre end de andre, ikke sjelden en langt

*) Videnskab. Medd. fra den naturh. Foren. 1864, S. 138.
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fremragende spids kegledannet Pig. Af disse pigbærende

Paxiller er der saaledes spredt et betydeligt Antal over Armenes

og Skivens Rygside; deres Antal synes at tiltage med Alderen; jeg

finder dem nemlig ogsaa hos yngre (norske) Exemplarer, men i

meget mindre Antal, f. Ex. hojst en Snes Stykker eller færre, og

hos smaae Exemplarer savner jeg dem ganske. Den lille Madre-

porplade ligger midtvejs mellem det subcentrale Gat og Randen.

Randpladerne træde meget lidt frem; de bære hver, foruden en Del

butte Smaaborster, en (Rygpladerne undertiden to) spidse, kegle-

dannede, ofte sammentrykte eller lidt krumme Pigge; umiddel-

bart under Bugrandpladernes Pigge sidde fremdeles 1—3 noget

mindre. De egenlige Bugplader (Interambulakralpladerne), som

i Armvinklerne, nærmest Munden, udfylde Rummet mellem Bug-

randpladerne og Adambulakralpladerne, ere ligeledes beklædte

med storre og mindre Pigge. Adambulakralpladerne bære hver en

Gruppe af talrige storre og mindre Pigge, som derfor danne flere

ikke regelmæsige Rækker; hver Gruppe har Form af en Kile, der

vender Spidsen mod Fodderne; blandt de store er der gjerne

Form og den Maade, hvorpaa de ere stillede sammen og mod

hinanden, nærme sig til at danne en Slags Pedicellarier.

Det oftere omtalte gronlandske Exemplar har en mindre

Radius af lidt over 12 Mm. og en stor Radius af c. 70 Mm.;

det har saaledes maalt over 5 Tommer mellem to modstaaende

Armspidser. Da det har mistet sin hele overfladiske Beklæd-

ning, er der ikke meget at oplyse til Artens Karakteristik af dette

Exemplar. Dog kan det anfores, at Armene ikke alene ere meget

•ange, men ogsaa meget tynde (smalle), med Undtagelse af

deres allerinderste Del; at Randpladerne ere meget tydeligt for-

budte i Forhold til hinanden eller, om man vil, alternere med

hinanden, og at det her er meget tydeligt, at de egenlige Bug-

Plader ere indskrænkede til et meget lille trekantet Stykke inden-

for hver af de afrundede Armvinkler mellem Bugrandpladerne og

Adambulakralpladerne.
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13 Rækker af Porer; disse sidde i Reglen enkeltvis, sjeldnere

Antallet af Smaapigge slige til c. 16; de ere da ordnede i dob-

dannede Smaagrupper. Paa Stjernens midterste Del flyde disse

Piggrupper tildels sammen til længere sammenhængende Linier,

som danne to hinanden krydsende Triangler og tilsammen en

femdelt Stjerne, hvis Spidser vende mod Armvinklerne ; det storre

femkantede Rum i Midten og de fire af de smaae trekantede

Rum, der dannes udenom dette ved hine Liniers Krydsning,

udfyldes af Porer og af Piggrupper af samme Beskaffenhed som

i Nærheden af Armvinklerne; det femte optages af Madrepor-

pladen. Bugpladerne bære derimod ikke Piggrupper, men kun

enkelte Pigge, som ere temmelig stærke, kegledannede og butte;

fra Stjernens Omkreds ind imod Fodgangene, saaledes at den

Ambulakralpapilierne ere stillede i Grupper paa to (sjelden tre);

nærmest Munden optræde de som stærkere, butte Mundpigge. —
StSrrelse: R = 19 Mm., r = 13 Mm. (maalte paa Rygsiden;

Choriaster Ltk. (n. g.)-

Den folgende korte Karakteristik af en ny Sostjerne-Form fra

Peiew- og Viti-Oerne har jeg allerede tidligere meddelt til

»Museum Godeffroy«s 4de Katalog, efter Opfordring af dettes

Choriaster granulatus Ltk.

Denne nye Sostjerne-Slægl horer til dem, der have et tyde-

'glGat og Sugefodderne stillede i to Rækker samt forsynede med

Welig Sugeskive; dens hoje Legeme og fem korte og tykke,

n*sten cylindriske, i Enden afrundede Arme, der ikke engang
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ere saa lange som Skivens Tverraaa!, stiller den i Nærheden af

Slægten Oreaster. Fra denne og nærbeslægtede Former (Goni-

aster o. s. v.) udmærker den sig derved, at Krop og Arme paa

begge Sider, saavel paa Ryggen som paa Bugen, ere fuldkommen

glatte uden Pigge af nogensomhelst Art og uden synlige Hud-

plader, kun overtrukne med en blod og læderagtig, om end

med fine Korn tæt beklædt Hud. Det forholdsvis store Gat

ligger midt paa Ryggen. Porefelterne ere skarpt sondrede fra

hinanden, uregelmæsigt afrundede og indeholde hver et storre

findes overhovedet paa hele det egenlige Legemes (Skivens) Rygside

saavel som paa Armenes Sider og Ryg, med Undtagelse af Armenes

yderste Trediedel, hvor de aldeles mangle; ligeledes mangle de

aldeles paa Bugsiden. Fodpapillerne ere ordnede i haandformige

Grupper; langs med hver Side af hver Fodgang er der to Rækker

af saadanne Grupper, en indre af mindre Papiller, 6—7 i hver

Gruppe, en ydre af storre, i Almindelighed 4 i hver. Pedicel-

larier ere ikke iagttagne. — Store Radius (fi) c. 105 Mm., mindre

Radius (r) e. 50 Mm.

Gonia&ter Ag.
(Stellaster, Astrogonium, Goniodiscus).

Man er nutildags saa temmelig enig om atter at slaae de

tre Slægter, der optræde i „System der Asteriden" under de tre

ovenfor anforte Navne, sammen til een, Goniaster Ag., og kun at

benytte Stellaster, Astrogonium o. s. v. som Udtryk for Afdelinger

indenfor denne. Af saadanne Afdelinger eller Underslægter

synes den, for hvilken Gray indforte det forstnævnte af disse

Navne, Stellaster, at være ret naturlig, især naar man i den op-

tager den samme Forfatters Slægt Dongana, uagtet man derved

beriiver Gruppen dens positive Karakter: de „hængende" eller

rettere opret tiltrykte Pigge paa Bugrandpladerne ; disse mangle

nemlig hos D. Reevesii Gray, — Da der har hersket saa megen

Usikkerhed med Hensyn til Steltaster-Arternes Begrændsning og
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Synonymi og jeg til forskjellige Tider har maattet anvende megen

Tid derpaa, forend jeg kom til et bestemt Resultat, har jeg troet

her at burde ofre dette Sporgsmaal nogen Plads, saa meget mere

som jeg, efter hvad der nu foreligger fra forskjellige Sider, troer

herhen horende Punkter.

vel begrundede Arter, derom kan der ikke være Tvivl; vort Museum

besidder 6re saadanne, de tre endog i flere Exeraplarer, nemlig

G. equestris (Retz.), G. Incei (Gr.), G. Belcheri (Gr.), og G. Mul-

len v. Mart,; raaaske er G. luberculosus v. Martens en femte; og

jeg tor ikke benægte, at den mig kun af Literaturen bekjendte

G. longimanus Mobius (Souleyeti Duj. Hupé) jo maaske ogsaa her,

som Gray antyder det, vil finde sin naturligste Plads. Med

Hensyn til de fleste af disse Arter skal jeg indskrænke mig til

kun er meget ufuldstændigt kjendt, skal jeg meddele en udfor-

1- Goniaster (Stellaster) equestris (Retz.).

Stellaster equestris Mull. Troschel, Syst. d. Asterid. S. 62.

St. Childreni M. Tr. ibid.

SU Childreni Gray Synopsis (1866) t. VII, f. 2.

Goniaster equestris v. Martens I. c. (1865) S. 356.

Et Exeraplar fra Formosa-Kanalen (ft = 40Mm., r — 16Mm.)

stemmer meget godt med Beskrivelsen af S. equestris i „System

d. Asteriden«, som er udkastet efter Retzi us's Original-Exem-

Plar i Lund. Det har ligesom delle 13 Randplader paa hver

Side af hver Arm og en Kreds af Knuder (her fire, den femte

mangler) paa Ryggen i samme Afstand fra Midtpunktet som

Madreporpladen. Disse Knuder omtales ogsaa af v. Martens

bos hans i det sydlige Kina-Hav og i Formosa-Slrædet fiskede

Exemplarer, og paa to foreliggende torre Exemplarer, hvis Op-
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egenlige Rygplader. Porefelter paa en halv Snes Porer ere he

hyPP'ge, især langs med Randpladerne hele Stjernen rundt, hvor

paa Bugfladen er ogsaa meget storre end hos den nordligere,

kinesiske Art; medens man hos denne kun vil kunne tælle 18, i

tre Rækker, foruden dem, der stode umiddelbart op til Fodgangen

og danne en med den parallelt lobende Række, vil man hos en

G. Incei af samme Storrelse paa den tilsvarende Plads tælle

24—34 i fire Rækker. Pedicellarierne, der især (orekomme paa

de store Bugplader nærmest Fodgangene, kunne endelig have en

mere langstrakt Form end hos G- equestris. Farven har ogsaa

Angivelse („purplish«) er rimeligvis rigtig.

G. Incei har uden Tvivl en sydligere Udbredningskreds end

kjendt; men Grays vare fra „iNord-Australien«, og Hamborger-

„China(?), Sumatra og Ostindien«.

3. Goniaster (Stellaster) tuberculosus v. Mart. (1. c. S. 35S) med

Knuder paa de fleste Rygplader samt paa de ovre Rand-

4- Goniaster (Stellaster) Belcheri Gray. (Tab. V, Fig. 3).

Stellaster Belcheri Gray, Synopsis, t. VII, f. 1.

Af denne Art besidder Museet et mindre Exemplar. Armene

ere forholdsvis lange og smækre, den store Radius (25 Mm.)

over tre Gange saa stor som den lille (8 Mm.), Randpladerne 12.

I Henseende til Randpiggene forholder det sig som de fore-

gaaende Arter, men i Henseende til Ambulakralpapillerne er der

•len Forskjel, at den ydre Række kun i Armens ydre Del he-

staaer af storre enlige Fodpigge, een paa hver Adambulakral-
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i Henseende til Ambulakralpapillerne er Forholdet omtrent som

hos G. Belcheri. Manglen af Rygknuder saavei som af Pedi-

cellarier, de regelmæsige, flade, sexkantede Rygplader, kun ad-

skilte af enkelte Porer i Hjornernc og Kanterne, og de talrige

(13—22) Bugplader indenfor Armvinklerne paa Bugfladen karak-

terisere i ovrigt denne Arl, med Hensyn til hvilken jeg vil ind-

skrænke mig til at henvise til den engelske Forfatters Afbildning

og den tydske Zoologs Beskrivelse.

I Modsætning til de to nærmest foregaaende Arter synes

G. Mulleri al have Hjem sammen med G. equestris. Gray an-

giver den at være almindelig i kinesiske og japanske Insektsam-

linger; de to foreliggende Exemplarer hidrore netop fra en saa-

dan Kilde, og Berliner-Museets var fra Japan. Ligesom G. eque-

stris er den hvid (farvelos).

Som anden Art af sin Slægt Dorigana (der vel allerhojst

vil kunne gjore Krav paa at være el kunstigt Afsnit indenfor

Goniaster) opforer Gray (I. c.) D. longimana o: Astrogonium lon-

gimanum Mobius (Neue Seesterne, t. I, f. 5—6), og det er vel

muligt, at denne Art, der udmærker sig ved, at Rygrandpladerne

egenlige Rygplader aldeles ikke komme til Udvikling paa Armene,

her vilde faae en ret naturlig Plads. — Der er i ovrigt, som jeg

tidligere har udtalt*), og som ogsaa senere er erkjendt af v.

Martens**), identisk med A. Souleyeti Duj. Hupé (Malakka-

Strædet), hvilken sidstnævnte Form af Gray med Uret er op-

fattet som en Afart af G. equestris***). — Jeg har ligeledes tid-

•I Videnskab Medd. 18(54. S. 144.

**) I. c. (1866) S. 86.

Valeuoiein - . u-t den som eo Archaster. Der er virkelig

en Del Lighed i. lix. mellem Goniaster Mulleri og Archaster hesperm,

- -
*
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er en Archaster; at den tillige er identisk med den japanske A.

hesperus M. Tr\, derom havde jeg vel en stærk Formodning, som

jeg dog ikke fandt det rigtigt at udtale, da jeg savnede Original-

Exemplarer af A. hesperus til Sammenligning; da disse have staaet

til v. Martens's Raadighed, har han kunnet overbevise sig om

deres fuldstændige Identitet**).

Goniaster Mbenii Gray.

(Tab. IV, Fig.2.)

Efter at Gray i 1866 har udgivet Afbildninger af en Del af

de Sostjerner, som han tidligere kun havde karakteriseret paa

en mindre fyldestgjorende Maade, har jeg været i Stand til at

gjenkjende hans Pcntagonaster Dubenii (1. c, t. III, f. 2) i en ny-

stralian Museum" i Sydney. Afbildningen er kjendelig, skjondt

egenlig ikke god, men Beskrivelsen altfor ufuldstændig. Jeg be-

nytter derfor denne Lejlighed til at meddele nye.

G. Dubenii horer til de mindre kortarmede Goniaster-Vormer.

For saa vidt Armenes Længde lader sig angive — at udpege

bestemt, hvor Armene begynde og Skiven horer op, er nemlig

umuligt — er den ikke meget mindre end Skivens Tvermaal,

og den saa kaldte store Radius (40 Mm.) er mere end det

dobbelte af den lille (17 Mm.). Som hos Slægtens Oeste Arter

Sammenligning med Stellasternes butte, Arme smukt afrundede.

Rygsidens Randplader ere langstrakt firkantede, noget hvælvede,

10 mellem to Ojeplader; den Randplade, der ligger nærmest ved

alle ganske nogne, men paa alle fire Sider omgivne af en fuld-

*) Videnskab. Medd. 1864, S. 136—38.
**) L c. (1865) S. 353.
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tighed efter de foreliggende Stykker, har jeg ikke længere villet

opsætte at meddele Beskrivelser af dem.

Oreaster australis Ltk.

bar fem temmelig lange, tynde og spidse Arme. Forholdet

mellem den store og lille Radius er som 2,8 : i. Langs med

Randen lcibe to Rækker af kornklædte Knuder eller Plader, som

i Armenes ydre Del begge bidrage lige meget til at danne Kanten

pladerne, saa at Rygrandpladerne her komme til at ligge helt

oppe paa Rygsiden. Dennes Hudskelet danner som sædvanligt

et Net, hvis Masker udfyldes af de store Porefelter med deres

talrige Porer og Korn; Klaptænger findes der ogsaa, men de ere

hverken store eller mange. Nettets Knudepunkter bære i Reglen

hver sin lille Knude, og det samme er Tilfældet med Randpla-

ligge langs med de ovenfor omtalte Buer og folgelig snarere be-

grændse Armvinklerne end Armene, findes der kun Knuder paa

netop tæt sluttet paa Bugrandpladerne, medens Piggene kunne

mangle paa en Del af dem, der indfatte selve de egenlige Arme.

Der tælles 42 Randplader fra den ene Armspids til den anden,

altsaa 21 paa hver Side af hver Arm. Foruden disse Stnaa-

knuder paa Randpladerne iagttages der langs hen ad hver Arm

fem Rækker af Knuder, hvilke dog mod Spidsen af Armene blive

temmelig ufuldstændige (især gjælder dette om den nederste

Række paa hver Side), og dertil kommer endnu en Gruppe midt

paa Ryggen samt en i Nærheden af hver Armvinkel. I Alminde-

lighed ere disse Knuder smaa; herfra undtages dog de, der

disse Liniers indre Endepunkt og danne en Femkant omkring
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Kroppens midterste Del; betegnes disse som Knuder af forste

de ovrige af tredie Orden. Paa Undersiden er Kornbeklædningen

saa tæt, at man har vanskeligt ved at skjelne mellem de enkelte

Bugplader, og medens Rygpladernes Korn ere fine og toppede

— især gjælder dette om Randpladernes — ere Bugpladernes

baade grovere og meget flade. Deres Plads "indtages dog her

for en meget stor Del af Klaptænger, som findes her i meget

stor xMængde, 4—5 paa hver Plade, af alle Former, fra de

mindste, der ikke ere storre end de storste Korn og i Form

strakt, iiniedannet Figur. Disse sidste optræde dog sjelden

nærmest ved Fodgangene eller paa Randpladerne. Langs med

Fodgangene lober der som sædvanligt en dobbelt Række Fodpa-

piller; de indre ere som sædvanligt Gnere og danne haandfor-

mige Grupper paa 9; de ydre ere betydelig grovere og danne

Grupper paa 3 (sjelden 4). Mellem hvert Dobbeltpar af disse

ydre og indre Fodpapiller sidder der — og dette synes ligeledes

at være temmelig gjennemgaaende hos Oreaster- Arterne*) — ene

(stundom flere) Pedicellarier af en ganske anden Typ end de

anden vendende Endeflader ere flade og lidt udhulede. Af de

store butte, flade og tykke Mundpapilier tæller man 8 i hver

Række; de Gre inderste (d. v. s. de nærmeste ved Stjernens Midt-

punkt) ere en Fortsættelse af den indre (nedre), de Gre yderste

(fjernere eller aborale) af den ydre (ovre) Række af Fodpapiller.

Nedenfor (indenfor) de aborale Mundpapilier seer man derfor en

Række mindre Papiller, der paa den ene Side svare til de indre

Fodpapiller og paa den anden Side fortsætte sig umiddelbart

over i de store adorale Mundpapilier. — Det foreliggende Exem-

dis»e Tamper hos O gigas (retkulatus ; derimod st-er jeg dem hos den

næibeslægtede O. Camingii Gr. {occidentali* Verr.) fra Vestkysten.
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plar, der er fra Ny ho Iland og en Gave af Museet i Sydney,

har et Tvermaal af c. 7J
/9 Tomme; R = 103 Mm., r^=37Mm.

melig nær ved O. affinis M. Tr., og da jeg har kunnet sammen-

ligne den med to Exemplarer af denne Art fra Trankebar af

uvæsenlige Forskjelligheder , som jeg har fundet imellem dem.

Det almindelige Habitus er vel omtrent det samme; men 1) ere

Armene hos O. affinis bredere, ikke saa tynde som hos O. au-

stralis; 2) de fem Knuder midt paa Ryggen ere storre hos O.

affinis, ligeledes Knuderne paa Armenes Midtlinie; 3) Randpia-

Randen dannes udelukkende af Rygrandpladerne*); disse ere

dernæst næsten alle uden Undtagelse udstyrede hver med sin

lille Knude, derimod ere Knuderækkerne paa Siderne af Armene

meget ufuldstændige; 4) Bugpladerne mellem Fodgangene og

Randpladerne ere ikke blot beklædte med flade Korn, men tillige

med storre toppede Korn eller egenlig Smaaknuder, der danne

en lille Gruppe for hver Plade; Pedicellarier ere meget sjeldne

med Undtagelse af nærmest ved Fodgangene, hvor lange linie-

dannede Pedicellarier ere hyppige hos det ene af de foreliggende

Exemplarer, men ikke hos det andet; o) Fodpapillerne danne

hos O. affinis, langs Fodgangenes indre Halvdel i det mindste,

tre Rækker; i de to ydre (ovre) ere de omtrent ens i Henseende

Ore i den mellemste; i den inderste Række forholde de sig som

hos O. australis; 6) Mundpapillerne danne to Rækker, 4—5 i

den indre (ovre), c. 20 i den ydre (nedre); de af disse, der

ere nærmest ved Stjernens Midtpunkt, ere lige saa store som de

indre Mundpapiller , de fjernere (aborale) som de nedre Fodpa-

piller, af hvilke de ere en umiddelbar Fortsættelse. Der findes
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som ikke have noget tilsvarende hos O. australis.

mentlig nye Art en nærmere Provelse lige over for de andre

nyhollandske Oreaslre. Fra de to af Gray fra Nyhollands

Kyster beskrevne Arter _ O. Franklini Gray, Synopsis t. X, og

O. granulosus Gr., I. e. t. VI, f. 2—3 — er O. australis aaben-

bart meget forskjellig. Betænkeligere stiller det sig med Hensyn

til O. valvulatus M. Tr.*). Imidlertid mener jeg, at der er god

Grund til at anse dem for forskjellige. Mindst Vægt tor man

lægge paa, at hos O. valvulatus den store Radius kun er 25/io

Gang saa stor som den lille (hos O. australis 28/io) ; mere

derimod paa den Omstændighed, al store, indtil 2 Linier lange

Klaptænger her Gndes paa Bug- og Rygrandpladerne ; til dem seer

jeg ikke Spor hos O. australis. Paa Rygrandpladerne har O.

Bugrandpladcrnc findes der kun Knuder mod Spidsen af Armene;

ogsaa en Del af de egenlige Rygplader bære liere Knuder. Rand-

pladernes Antal er kun 15 (hos O. australis 21), uagtet Exemplaret,

der beskrives, er storre end det foreliggende af O. australis.

Jeg maa anse det for usandsynligt, at de udhævede Forskellig-

heder alle skulde kunne falde indenfor Artsomraadels Grændser,

og for sandsynligt, at en umiddelbar Sammenligning af begge

Former vil bringe adskillige andre for Dagen.

Oreaster Hedemanni Ltk.

af Aliddellængde; Forholdet mellem Radierne er som 1
:
2*/2.

Begge Rækker af Randplader springe lige langt frem og bidrage

17*
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derfor lige meget til at danne Stjernens Omkreds, med Undtagelse

af Armenes yderste Del, hvor den egenlig kun dannes af Bugrand-

pladerne. Disse ere mere Oade, Rygrandpladerne mere hvælvede,

men i Storrelse erc de ikke meget forskjellige, heller ikke ligge de i

Skifteleje, som f. Ex. hos O. W ester manni', kun i Armenes yderste

Del forskydes de lidt for hinanden; der er c. 15 paa hver Side

af hver Arm i hver Række; af Bugrandpladerne have 5— 6 i

hver af de afrundede Armvinkler en lilie nogen Krands, og det

samme er fremdeles Tilfældet med en eller to hen imod Arm-

der hæve sig mere op i Form af en lav Kegle og paa Toppen

hære en lille nogen Knude. Porefelterne skjære sig hos denne

Art særdeles dybt ned mellem Rygrandpladerne: her ligge netop

nogle af de storste Porefelter, thi for Resten ere disse just ikke

store, ej heller omfatte de et særdeles stort Antal af Porer; de

hele Optræden, men det kunde vel være, at Forholdet i denne

Henseende vilde være anderledes hos storre, mere udviklede

Exemplarer. De kegledannede Knuder med nogne Toppe paa

omtrent midtvejs mellem de stærkeste og svageste Udviklinger,

som i denne Retning kunne træde op indenfor Oreaster-Slægten.

De fem storste ere 5 Mm. hoje og have c. 7 Mm.s Tvermaal

ved Grunden, og deres indbyrdes Afstand er omtrent lig med

dette deres Tvermaal v.ed Grunden; de danne en Kreds eller

andre findes der ikke indenfor det af dem begrændsede Ora-

raade. Selv danne de Endepunkterne af en Række af 7—9 lig-

nende, som med forholdsvis ubetydelige Mellemrum ere stillede

langs ud ad Armenes Kiil; de inderste have ligesom hine en smuk

Kegleform og erc kornede med nogen Spidse; de yderste blive

efterhaanden lavere og mere afrundede. I hver af Armenes fire

andre Pladerækker er der kun udviklet en, to eller hojsl Ire

Knuder, i Armvinklerne ingen eller allerhojst en; (ved eventuelle
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Sammenligninger mellem denne Beskrivelse og storre Exemplarer

maa det ogsaa i Henseende til de her skildrede Forhold tages i

Betragtning, at de undergaa nogen Forandring med Alderen).

Spor til Pig- eller Knudedannelse; paa dem, der ligge nærmest

ved Fodgangene, findes der en, to eller flere, indtil 2 Mm.

lange, lineære Klaptænger; paa de ovrige Bugplader har jeg

ikke set dem, heller ikke paa Randpladerne; derimod optræde

de atter hist og her paa de Rygplader, som ikke bære Knuder.

Af de indre (nedre) Fodpapiller er der syv i hver Gruppe , af

de ydre (ovre) flade to, undtagelsesvis tre, i den alleryderste

Del af Armene kun en; en tredie Række er antydet, men Papil-

lerne ere her forblevne aldeles lave og rudimentære. En lang-

grenet Pedicellarie staaer som sædvanlig paa Vagt mellem hvert

Par Fodpapiller. Af Mundpapiller er der her en fuldstændig

indre (nedre) og ydre (ovre) Række tilstede, 5 paa hver Side i

den ydre, 12 i den indre. — Det beskrevne Stykke har et Tver-

maal af c. 5 Tommer; R = 60 Mm., r = 24 Mm.

Oreaster Westermann! Ltk.

er en Form af anselig Storrelse med Arme af ualmindelig Længde;

Forholdet mellem Radierne er som i : 3,2. Langs med hele

Stjernens Omkreds lobe som sædvanlig lo Rækker stærkt hvæl-

Side af hver Arm; men selve Randen dannes kun af Rygrand-

Pladerne, maaske med Undtagelse af Armenes yderste Del, hvor

vinklerne adskilles de ved meget dybe Indsnit. Paa hver af dem

er der en, sjeldnere to eller tre til fire smaa Knuder; paa Grund

a ' Bugrandpladernes afslidte Tilstand er jeg ikke vis paa, at

forholdet her har været ganske det samme. Hele Rygsiden

dannes af et regelmæsigt Net af store, i Reglen trekantede Pore-

feUer, af talrige kornede, butte, kegledannede, midt paa Dyret
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bindelsesstykker, som udstraale fra Knuderne og forbinde dem

med hinanden; Keglerne have gjennemsnitlig en Hojde af 6 Mm.

Rækker; i Armenes inderste Del er der fem saadanne Rækker,

men den underste paa hver Side er i deres ydre Halvdel mindre

tydelig; her hlive Knuderne desuden lavere, bredere, mere hvæl-

en næslen fuldstændig Lighed mellem Ryg- og Randknuderne.

Man vil kunne tælle henved (ikke fuldt) 30 i den midterste

Række fra Spidsen af en Arm til den næsten cylindriske Knude

eller butte Pig, der er stillet i Stjernens Midtpunkt. Det er

neppe nok, at de fem storre Knuder, der hos andre Oreastre

beskrive en Femkant omkring delte Stjernens Midtpunkt i nogen

Afstand fra det, kunne lade sig udpege her; det er egenlig kun

som mere eller mindre sammenvoxne Dobbelknuder, at de ud-

mærke sig fremfor de andre. De smaa hvælvede Knuder (eller

Plader), som danne Hudskelettet paa Bugsiden, ere saa tæt be-

klædte med Korn, at Grændselinierne mellem dem ere usynlige,

hvor Kornbeklædningen ikke er falden af; men foruden disse

Korn bære de hver en temmelig stor og tyk, but, cylindrokonisk

Pig, i Nærheden af Fodgangene ofte to eller tre ved Siden af

hinanden. Ambulakralpapillerne danne tre Rækker: de indre ere

som sædvanlig meget fine og stillede i spidse haanddannede

Grupper paa 9 hver; i de to ydre Rækker ere de tykkere og

butte, i Almindelighed tre, sjeldnere fire, i Armenes ydre Del

over Mellemrummene mellem hvert Par af de indre. For Resten

har jeg kun set smaa Klaptænger i meget ringe Antal i Nær-

heden af Fodgangene. — Stdrrelsen : Tvermaal 13 Tommer;

R = 180 Mm., r — 56 Mm. Det beskrevne Stykke er af

Giveren, afdode Grosserer Westermann, opgivet at være fra
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Efter Beskrivelsen at domme skulde O. obtusatus (Syst. d.

mest Lighed med O. Westermanni. Men der siges i Beskrivelsen

af den nævnte Art Intet om Bugpladernes Pigge, Bugrandpladerne

skildres som dobbelt saa store som Rygrandpladerne; Smaaplader

skulle skyde sig ind mellem Bugrandpladerne, tildels ogsaa

mellem Rygrandpladerne, Pedicellarierne ere tilstede i storre

Lighed med O. regutus (I. c. S. 51), men denne har kortere Arme

og paa Bugsiden en stor Mængde storre og mindre Klaptænger,

de storre indtil 2
/3 Linie lange o. s. v. — 1 det hele staae Ore-

astrene jo hinanden meget nær, den ene Art slutter sig til den

anden i uafbrudt Række, og holder man sig blot til Beskrivelserne,

der aldrig — selv om de fylde hele Ark — kunne give et fuld-

stændigt Billede af det beskrevne, danner man sig let den

Mening, at de Forskelligheder, der lade sig udfinde af dem,

kun have ringe Betydning; men ere de end smaa, pleje de at

være meget konstante, naar skyldigt Hensyn tages ti.l Aldersfor-

skjellighederne, og man er derfor her forpligtet til at lægge

Vægt paa smaa Uoverensstemmelser og Afvigelser, som man,

hvis Talen var om andre Former, maaske vilde have Ret til at

overse. Jeg kan derfor ingenlunde slutte mig til v. Martens,

for saa vidt denne i sit oftere citerede fortjenstfulde Arbejde over

de ostasiatiske Echinodermer synes at være tilbojelig til at fore-

tage en meget betydelig Reduktion af de opstillede Oreaster- Arter.

En Reduktion, hvorved O. fAnckii, O. dorsatus L. (Seba t.VI, f. 1-2),

O. nodosus Gr. (Seba t. VI, f. 11—12)*), O. hiulcus M. Tr. og

viklet i mine -Kritiske Bemærkninger om forskjellige Sostjerner-

o. s. v. (1864), S. 156 (34). hvor jeg atter fremdrog denne mere end
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og kun tillade mig at udtale min fuldstændige Uenighed med

den ærede Forfatter med Hensyn til det Resultat, hvortil han

©rcaster gracilis Ltk.

Under Trykningen af dette Bidrag har jeg fra „Museum

Godeffroy" erholdt tilsendt to Exemplarer af en stor Oreasier fra

„Bowen Port«, allsaa fra Ny-Hollands Ostkyst (13—14 Tommer

i Tvermaal mellem to Armspidser), som jeg heller ikke kan

henfore til nogen af de hidtil beskrevne Arter. De, som den

vel vilde komme nærmest, ere O. obtusalus, O. obtusangulus og

byder den dog saa betydelige Afvigelser, at jeg har maallet op-

give Tanken om at fore den hen til nogen af dem. For at und-

gaae en unyttig Vidtioflighed , vil jeg imidlertid afholde mig fra

enhver nærmere Sammenligning med hine Beskrivelser og ind-

Hvad der strax giver denne Art et eget Physionomi er

det, at Armene, der her ere paafaldende lange, spidse, sraækkre

og skarpt afsatte fra Skiven — deres Brede, hvor de udspringe

fra denne, er omtrent det Halve eller en Trediedel af deres

Længde — ikke modes ved deres Udspring i en afrundet Arm-

indbuede fem Sider; eller med andre Ord: denne Sostjernes

Figur er som en regelmæsig Femkant, hvis Vinkelspidser for-

længe sig i fem forholdsvis lange Arme. Forholdet mellem

den lille og den store Radius er gjennemsnilligt som 1

:

2%
ft

(hos det ene som i : 2,3, hos det andet som 1 : 2,8). — Rand-

pladerne ere ikke særdeles store eller iojnefaldende; i Mellem-

rummene mellem Armene ere de hoje og flade, men hæve sig

dog op i en lav, kegledannet, i Spidsen nogen Pig; Armenes
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tabt ved Slid. Der er henved 30 Plader i hver Række fra Arm-

spidsen indtil Midten af Stjerneskivens Sider; Rækkerne ligge

ikke i Skifleleje, og de bidrage lige meget til at danne Stjerne-

legemets Rande. (Hos det ene Exeroplar er der i Skivens Side-

rande mellem de to Rækker af Randplader indskudt en uregel-

mæsig Gruppe af knudeformige og pigbærende Plader, til hvilke

der hos det andet ikke er Spor). Randpladerne ere i ovrigt

fint kornede og synes ganske at mangle Pedicellarier. Skivens

dannet. Den hele Rygflade er regelraæsigt retikuleret, d. v. s.

talrige Porefelter med trekantet Grundform adskilles af et meget

regelmæsigt Bjælkenet, hvis Bjælker, naar de alle ere komne til

Udvikling, stode sammen i Knudepunkter, 6 og 6, og omskrive

regelmæsige Sexkanter. Langs ud ad Armene er der saaledes

8 Rækker af Porefelter: de tiverste (nærmest Axen) mindst, de

nederste storst. Paa hver af de ovennævnte Knudepunkter er der

paa Skiven i Reglen udviklet en lav kegledannet Pig eller Knude;

foregaaende Artsbeskrivelser oftere omtalte fem storre Knuder i

nogen Afstand fra Skivens Midtpunkt kunne her netop udpeges

som saadanne, men overgaae de andre kun ubetydeligt i Stor-

relse; man vilde neppe lægge Mærke til dem, naar man ikke

fra de andre Arter var vænnet til at opsdge dem. Paa Armene

findes disse Knudepunkternes Pigge egenlig kun langs ud ad

Midtlinien, og selv denne Række er meget ufuldstændig, meget

lav og meget lidt iojnefaldende; jeg har talt omtrent 20 fra en

af de for omtalte noget større Knuder i Nærheden af Skivens

Midtpunkt til en af Armspidserne. Det er en meget sjelden Und-

tagelse, at der forekommer lignende Dannelser paa de med

denne Pigrække parallele Knudepunkter længere nede paa Ar-

menes skraanende Sider. I det hele taget ere Randpladernes og
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de egenlige Rygpladers Pigknuder omtrent lige udviklede; de

mest fremtrædende ere de paa Stjerneskivens Randplader mellem

Armene. Rygpladernes Kornbeklædning svarer i Finhed til Rand-

pladernes. De egenlige Bugpladers Grændser skjules ganske af

flade Korn og mindre uden om og mellem disse Grupper.

Klaptænger forekomme, men ikke i noget særdeles stort Antal,

især paa den Del af Bugfelterne, der ligger nærmest ved Fod-

gangene; de ere ogsaa i det hele smaa, sjelden IV2 Mm. lange;

i ovrigt ere de hos det ene af de foreliggende Exemplarer baade

mindre og færre end hos det andet. Fodpapillerne danne tre

meget tydelige Rækker; Reglen er, at der er ni i den indre,

tre i den mellemste og to i den yderste, men disse Tal kunne,

navnlig i Nærheden af Munden, stige hojere, til fire eller endog

fem, allernærmest ved Munden, i den anden, og til tre i den

yderste Række. De indre danne tilsammen en spids Haand; i

de to andre Rækker ere de brede, flade og butte. Mundpiggene,

med denne samme Form, men tildels udmærkede ved Storrelse

og Tykkelse, danne her ligesom hos O. australis kun en enkelt

Række; den tredie Række tager slet ikke Del i deres Dan-

nelse; de fem inderste tilhore, trods den store Forskjel i Form

og Storrelse, den forsle (indre) Række af Fodpapiller; Forbin-

delsen tilvejebringes ved en Række af 10 Papiller, som i Hen-

seende til Form og Storrelse danne en Overgang til den nær-

meste haandformige Gruppe af egenlige Fodpapiller; de folgende

fem Mundpigge paa hver Side ere i Virkeligheden den inderste

Gruppe af anden (mellemste) Række af Fodpapiller. Imidlertid

kan Rækken ogsaa blive dobbelt nærmest ved Munden ved delvis

Forskydning af de to Grupper i Forhold til hinanden. — Maalfor-

holdene ere: R = 185 Mm., r — 80 Mm.; R — 195 Mm.,

r — 70 Mm.

For at lette Oversigten vil jeg samle Diagnoserne af alle

fire her beskrevne Arter paa eet Sted:



Oreaster austraiis Ltk. Dorsum altum; brachia angusta,

tessellæ marginales c. 21; dorsales angulorum a margine paulum

remolæ; tubercula minuta singula in lessellis marginit venira

plerumque adsunt, in marginalibus dorsi angulorum vero perpt

brachiorum crebriora; in tessellis dorsalibus proprus pkrumqm

sunt, regularitet disposita, series quinas in brachiis formantia, n

tuberculis c. 13- 14 majoribus gaudente; intimum seriei c\

cunque omnium maximum ; areæ poriferæ confluentes, poris

merosissimis ; tessellæ ventrales propriæ granulatione obtectæ , haud

conspicuæ, granula minuta pedicellariasque numerosissimas lineares

ternæ (rarius qualernæ) ; papillæ orales ori proximæ series singulas

(non ut fieri solet duplices) formant. Hab. ad oras Australiæ

(Novæ Hollandiæ).

Oreaster Hedemanni Ltk. Dorsum sat altum, brachia

tnangularia, mediocria, acuta; radius stellæ major minorem duplum

et dimidium æquat; tessellæ marginales utrinque c. 15, dorsales

ventralibus magnitudine æquales, parte externa brachiorum forsan

excepta haud alternantes et in peripheria stellæ formanda æqua-

Uter participes; nonnullæ (dorsales sc. 5, ventrales 5 6, ad

angulos stellæ sitæ, nec non 1 vel 2 versus apices brachiorum lo-

cum tenentes) tubercula minuta gerunt; areæ poriferæ regulares,

sejunctæ, poris numero mediocri, juxta tessellas marginales

maximæ; tubercula dorsualia quinque sat magna apice nuda,

spatiis diametros basales æquantibus inter se separåta, tuberculum

similium 7—9, versus apices brachiorum decrescentium , carinas

brachiorum coronat; minora 1-3 in lateribus brachiorum series

duplices utrinque formant; ad angulos stellæ vulgo nulla; tessellæ

ventrales j)ropriæ sat magnæ, sejunctæ, granula majuscula,

tuberculis haud intermixta, gerunt; pediceltariæ lineares elongatæ in

'orsualibus tuberculis destitutis,

papillæ ambulacraks internæ 7, externæ 2 (rarius
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(Specimen junior?)

Oreaster Westermanni UV. Dorsum deplanatum fere,

parte superante; iessellæ marginales admodum convexæ, alternantes,

chiorum excepta) ipsum marginem stellæ formant; areæ poriferæ

triangulares
> sæpe confluentes, poris numerosissimis ; tubercula

numerosissima mediocria obtusa in nodis trabecularum , in parte

centralt stellæ et basali brachiorum conica vel cylindrica fere, in

parte terminali brachiorum crassiora . convexa, approximata, tes-

sellasque marginales fere æquantia, series quinas in brachiis formant,

media c. 30 numerante; tubercula S duplicia paullo modo majora

et parum inter cetera conspicua partern centralem stellæ circum-

dant; tessellæ ventrales propriæ tuberculiformes, minutæ, nutnerosa,

propter granula obtegentia haud conspicuæ, præter granula singu-

lam {prope ambutacra duplicem vel triplicem) spinam crassam ob-

tusam gerunt; papillæ ambulacrales triseriatæ, internæ nonæ gra-

ciles, ceteræ crassæ, obtusæ, ternæ (rarius binæ vel quaternæ);

pedicellariæ valvulatæ minutæ raræ prope ambulacra. Hab. ad

Oreaster graciiis Ltk. Corpus pentagonum, latertbus

rectis, angulis in brachia gracilia, angusta, acuminala , haud

carinata productis; dorsum minus altum; radius stellæ major

minorem duplum et dimidium circiter æqvat; Iessellæ marginales

fere 30, haud alternantes, æquales et in peripheria stellæ for-

minutis, pediceltariis nullis ; dorsum disci regulariter reliculatum,

areis poriferis trigonis, trabecutis hexagonaliter dispositis, nodis

trabecularum tuberculiferis , luberculis minutis; in regionibus inter-

brachialibus et lateribus brachiorum tubercula desunt, serie singula

tuberculorum c. SO dorsum brachiorum percurrente ab apice usque
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poriferæ distinctæ, poris numerosissimis , brachiorum octoseriatæ

inferiores majores
,

superiores minores; tessellæ ventrales propriæ

granulis absconditæ, haud conspicuæ
, granulis 3—5 majoribus,

minulis in regionibus adambulacralibus ; papillæ ambulacrales tri-

seriatæ, intern® nonæ, mediæ et externæ vulgo binæ, crassæ, ob-

tusæ; papillæ orales denæ series singulas vulgo formani ut in O.

australi. Habitat ad oras Austra liæ (Novæ Hollandiæ)orientales.

Oreaster armatus (Gray) er nu for tredie Gang bleven be-

skreven som en Goniodiscus
,

nemlig af Perrier under Navn ai

G. Michdini (1. c. p. 68).

Ophidiaster Miill. Tr.

{Ophidiaster, Linckia, Scy taster etc).

Liockia iertuka Ltk.

disltnguitur a L. tævigata (L.) (O.miliari M. Tr.) papillis ambulu-

cralibus exlernis internis juxlapositis, zona granifera interposita

»ulla, papillisque internis granulis intermixtis nullis; nec non

areis poriferis per lotam superficwn brachiorum dorsalem dense

cottocalis, patte mediana poris destituta nulla. Hab. ad insulas

Kcobaricas.

Forst en Bemærkning med Hensyn til Slægtsnavnet. v.Mar-

tens*) har anvendt dette (Linckia) for alle de Former, som

Muller og Troschel henregnede til Ophidiaster og Scytaster.

Delle vilde jeg kunne billige, forsaavidt ogsaa jeg**) har aner-

irækkes en skarp eller en naturlig Grændse mellem de to

Slægter; men, som jeg ogsaa tidligere***) har vist, der er i

Virkeligheden indenfor Omraadet af v. Martens's Linckier tre

*) 1. c. t.XXXI, S. 351.



om ikke fire forskjellige Typer, der i det mindste have Krav paa

at være forskjellige Underslægter, muligvis endog paa at være

selvstændige Slægter; de antydes allerbedst ved at nævne tre

vel bekjendte Arter som deres Repræsentanter: man sammenligne

Ophidiaster ophidianus, Linckia lævigata og Scytaster variolatus, og

udprægede Typus. Hertil vil maaske endnu komme som fjerde

Gruppe (Slægt eller Underslægt) Leiaster Pet., som ogsaa af v.

Martens*) beskrives som aldeles nogenhudet, uden Korn.

Forsaavidt Ophidiaster cchinulatus M. T.**) ogsaa i y System der

Asieriden« er henfcirt til den Gruppe af Arter, hvorom her er

Talen, vilde der her endnu være at udsondre en femte Slægt;

denne Form er nemlig aabenbart en Mithrodia Gray, en Slægt,

som imidlertid hverken er nærmere beslægtet med Ophidiatter-

Gruppen eller med Arenas-Gruppen , hvori Gray hojst uheldigt

gav den Plads***).

De ved begge Kyster af Amerika forekommende Linckier

(L. ornithopus og unifascialis) har jeg tidligere havt Anledning til

at undersoge og beskrive. Med Hensyn til den i det osllige

Ocean vidt udbredte L. lævigata (Lin.) {O. miliaris M. T.) har

jeg endvidere lejlighedsvis gjort opmærksom paa, at jeg paa

Museets temmelig talrige Exemplarer fra forskjellige Lokaliteter

lige fra Mozambik til Tahiti ikke havde været i Stand til at

olme alle Stacheln. uberzieht die ganze Oberflache des^eesterns«. Pe-

dicellarier ere ellers ukjendte hos den hele Gruppe: IJnckh, Ophidi-

granules or spines«) (Notes on Radiata Nr. 8, p. 577) cr forskjellig fra

Ifolpe v. Martens identisk med Beresaster papilloms Michel. (Mag.

d. Zool. 1845, tab. IX). v. Martens overforer den til Slægten Echi-

naster, men derved kan man ikke blive staaende. Ogsaa Asterias

***) Synopsis (1866) p. 2.



skjelne mellem flere Arter, uagtel der iagttoges en ikke ringe

Variation, for hvilken jeg i al Korthed gjorde Rede. Delte mit

tidligere Udsagn kan jeg nu, efter gjentagen Undersøgelse, kun

bekræfte; men ved Siden deraf maa jeg dog nu fremhæve, at

mellem 9 Exemplarer af L. lævigata fra Nikohar, som i sin Tid

ere blevne indsamlede der af Prof. Reinhardt under Galatea-

Expeditionens Ophold ved disse Oer, og som forst tor ikke længe

siden ere blevne afleverede til Museets Slraaldyrsamling, fandtes

der tre af en nær beslægtet, men dog bestemt forskjellig og

hidtil sandsynligvis overset Art, som jeg har benævnet L. nico-

forskjelligheder, som jeg har fundet mellem disse Former, be-

gynder jeg med en Fremstilling af de Forhold hos L. lævigata,

som have mest Betydning for denne Sammenligning.

Den typiske L lævigala har, synes det, aldrig mere end

fem Arme*) elier mere end een MadreporpJade. De foreliggende

10 Exemplarer have en Storrelse af 9'/«—14" ' Tvermaal mellem

to Armspidser. Ambulakralpapillerne danne som sædvan-

*) v. Martens fandt blandt mange Exemplarer fra forskjellige Lokali-

teter heller ikke noget med mere end fem Arme og kun eet med flre.

Med Hensyn til Madreporpladernes Antal maa jeg dog bemærke, at

Museet besidder ct Excmplar fra Samoa, som jeg ikke vilde skjelne

fra L. lævigata, hvis det ikke havde to Madreporplader; jeg kommer

tilbage til det i det folgende. Lige over for L lævigata og L. nko-
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De tre foreliggende Exemplarer af L. nicobarica m. have et

efter i Storrelse. Ligesom hos L. lævigata skjelner man en*

ydre og en indre Række af Ambulakralpapiller*), af hvilke de

indre i Reglen ere afvexlende storre og mindre, de ydre kun

halv saa talrige og stemme i Storrelse og Stilling med de storre af

de indre; dog ere disse relative Størrelsesforhold heller ikke hos

denne Art aldeles faste. Forskjellen mellem begge Arter i Hen-

seende til Ambulakralpapillerne bestaaer derimod deri, 1) at de

ydre ikke ere adskilte fra de indre ved noget Kornbælte, men

stillede umiddelbart op til disse, og 2) at Kornbeklædningen —
hvad deraf saa at sige er en ligefrem Folge — ikke fortsætter sig

ind mellem Papillerne i den indre Række. Den indre Papilrække

fortsætter sig her stedse lige til Munden. Endvidere — og dette

er Artens tredje Hovedejendommelighed — findes der her aldrig

noget porefrit Bælte langs ud ad Armryggen og som Folge deraf

heller ikke noget ved Hudskelettets Sammensætning af mindre

Plader udmærket Parti paa dette Sted. Porefelterne ere hos L

ledes som paa Siderne af Armene, nærmest Randpladerne. Ogsaa

paa selve Sostjernens Centralparti, den saakaldte Skive, sfaae

Porefelterne saa tæt som muligt; hos L. lævigata mangle de i

Reglen heller ikke der, men de optræde dog mere sparsomt paa

især paa Undersiden. — Mindre Exemplarer af L. nicobarica ville

have megen Lighed med store Exemplarer af L. ornithopus (saa-

som det tidligere beskrevne fra Bahia), men ville altid kunne
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er mere ubestemt, ofl

l, multifora. L. ornithopus.

L. Ehrenbergii.

B. Porefelterne danne kun eet (ved Grunden undertiden

dobbelt) Bælte langs hen ad hver Side af hver Arm; Fodpa-

pillerne i anden Række stode umiddelbart sammen og ere heller

ikke adskilte ved Korn fra dem i fdrste Række (Phataria Gr ).

L. unifasciålis.

Anm. At meddele en fuldstændig Fortegnelse over de ved

Galatea-Expeditionen fra Nikobar-Oern e hjemforte Straaldyr,

vilde endnu ikke være hensigtsmæsigt , om end af forskjellige

Grunde baade tidssvarende og 6'nskeligt, da der baade blandt

Holothurider og Koraller er ikke faa nye Arter, hvis Indforelse

i den zoologiske Artsfortegnelse vilde kræve udforligere Beskri-

velser og mange Afbildninger; jeg vil imidlertid benytte denne

Lejlighed til at opregne de ved hin Expedition hjemforte Ophiu-

rider, Asterider og Echinider fra Nikobar-Oerne. At der

blandt Asteriderne er ikke mindre end fire formentlig nye Arter,

kan vel fortjene at fremhæves som et Vink om, hvor ufuldstændig

vor Kundskab om det indiske Havs Echinoderm-Fauna — selv

den littorale — endnu er.

Asterider (jfr. Videnskab. Meddel. 1864):

Linckia lævigata L. Asterina cepheus Val.? (samt

— nicobarica Ltk. muligvis endnu en tredie

(Scytaster Oesjardinsii Mich.). Art).

— Galaleæ Ltk. Culcita Kovæ (iuineæ M. Tr.

Orea$ter Reinhardti Ltk. Astropecten euryacanthus Ltk.
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OpMurider (jfr. Additamenta ad hist. Ophiurid. II & III):

Ophiotepis annulosa Blv. Ophiocoma erinaceus M. Tr.

*Ophioplocus imbricatus M. Tr. * — dentata (M. Tr.) Ltk.

Ophiactis sexradia Grube < ft<>in- Ophwcnemis marmorata Link.

Aardrt Ltk.). Ophiothrix nereidina Lmk.

Ophiomaslix annulosa M. Tr. * — longipeda Lmk.

Ophiocoma scolopendrina Lmk.

De med * betegnede Ophiurider ere samlede af Prof. Be hu

og findes i Kieler-Museet; for de andre Afdelingers Vedkom-

mende har jeg ikke havt Lejlighed til at benytte Prof. Behns

Indsamlinger.

Crinoideer:

Antedon fimbriatus (Miill.j samt tre eller fire nye Arter af

samme Slægt, af hvilke jeg baaber snart at kunne meddele

Beskrivelser.

Echinider:

Blandt de paa ovenstaaende Fortegnelse opforte Arter er

der tre, som ikke ere hjembragte af Galatea-Expeditionen, nemlig

Scytaster Desjardinsii (med Hensyn til hvilken henvises til Viden-

skab. Medd. 1864, S. 167), Salmacis sulcatus, som ligeledes var

etiketteret „Niquebar" i det kongelige naturhistoriske Museums

afd. Komandor Suenson havde faaet fra Nikobar og meddelt

Museet. (Disse tre Arter ere paa ovenstaaende Liste satte i

Parenthes for at antyde, at de ikke hidrore fra Galatea-Expedi-



274

Ophidiaster asperolus Ltk.

(Tab.V, Fig.4.)

areæ poriferæ octoseriatæ, sejunctæ, nudæ, poris 6—8. Papillæ

spiniformes, acutæ, parte interiori adorali excepta sparse dispo-

sitæ. Cetera ut in aliis speciebus typicis generis Ophidiaster

restricti. Hab ad oras insularum Viti.

Denne nye Art fra Fidji- (Viti-) 6erne skylder Museet „Mu-

seum Godeffroy" i Hamborg. Den foreligger i to Exemplarer.

Det er en ægte Ophidiaster, ikke en Linckia.

Beskrivelse af et Exemphr. Armenes Længde er

Trediedel slorre end Armenes Brede. De ere trinde, noget

nedtrykte; langs hen ad Siderne og Ryggen af hver af dem lobe

syv ophojede Linier og sex med dem skiftende fordybede, saa-

ledes at den yderste (nederste), paa hver Side, af hine ophojede

Linier tillige danner Kanten mod Bugfladen. Disse ophojede

Linier dannes af hvælvede, trekantet afrundede Hudplader med

fremspringende Grupper af Korn af forskjellig Storrelse ; der er

i hver Gruppe sjelden mere end 10—13 (nærmest ved Skiven

færre) Korn; de storste af disse (som altid ere de, der vende

mod Armspidsen) have næsten lige saa meget Karakteren af lave

butte Pigge som af Korn; de udfylde ikke fuldstændigt hele Hud-

pladens Overflade, som for Resten er Gnt nupret, men nogen

ligesom de porebærende Linier eller Render mellem dem; af

disse Korn- eller Piggrupper, som give Armene deres i Diag-

nosen og ved Artsnavnet fremhævede rue, næsten savtakkede

Karakter, fælles der henved 40 i hver Række fra Armenes Ud-

spring til deres Spidse; dog ere de sidste nærmest denne mindre

lydelige. I de fordybede Linier ligge Porefelterne i tilsvarende

Antal; hvert Porefelt har gjerne 6-8 Porer, hvilket Tal dog
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mod Armspidserne reduceres til 4, 3, 2 eller endog i; en lig-

nende, om end svagere Reduktion iagttages ogsaa paa den inderste

Del af Armene saavelsom paa Rygsiden af Skiven, hvor korn-

klædte Rygplader skifte, uden nogen nærmere angivelig Orden, med

Porefelterne. I Midten sees Tarmaabningen omgiven af nogle

storre Korn, og midtvejs mellem den og en af Armvinklerne

Madreporpladen, paa sin indre Side omgiven af en Halvkreds

af storre Korn. — Paa Armenes Underside, mellem Fodgangene

og den grovkornede Pladerække, som adskiller den fra Side-

fladen, Ondes forst, nærmest denne, en Række Poregrupper

med c. 5 Porer i hver Gruppe, skiftende med Plader, der vel

ere betydelig mindre end i de syv Hovedrækker paa Armenes

Rygside, men dog i Antal endnu nogenlunde svare til disse og

hver bære 2—3 Korn; i Armenes ydre Halvdel eller Trediedel

mangle de, derimod fortsætte Poregrupperne sig lige til Arm-

spidsen. Derefter fo'lger en sluttet Række — uden mellemkom-

mende Porer — af endnu mindre Plader, dobbelt saa talrige som

i den foregaaende Række, hver med 1—6 Korn, og endelig de

storre ydre Fodpigge eller Ambulakralpapiller , der i Armens

inderste Stykke (Trediedel, Fjerdedel eller endnu mindre) sidde

saa tæt som muligt og ere forbundne ved Hud indtil over

Midten af deres Længde, men i dens ovrige Del — hvor de

tillige baade ere storre og spidsere end i Armens indre Stykke

— ere adskilte ved smaae Mellemrum. De meget mindre, i

den frie Ende afrundede, cylindriske indre Fodpapiller sidde —
dette er i det mindste tydeligt paa mange Steder — egenlig i

en dobbelt Række. Farven synes at have været smuk hojrod.

— Armlængde 63—72 Mm., Skivetvermaal 17 Mm., Armenes

Brede 12 Mm.

De to folgende Arter have foreligget mig i talrige Exem-

plarer, som paa Grund af deres ringere Storrelse kunde arisees

for endnu at være temmelig unge; men da de frembyde Ejen-

dommeligheder, ved Hjælp af hvilke de sikkert ogsaa ville kunne
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gjenkjendes i en mere udviklet Skikkelse, har jeg ikke havt Be-

tænkelighed ved at optage Beskrivelser af dem i dette Arbejde.

De ere begge fra Tonga i det stille Hav og tilhore begge

Slægten Ophidiaster i indskrænket Betydning.

Ophidiaster granifer Ltk.

Dia g nos is. Minor ; brachia granulis majoribus prominulis,

tessellas dorsales et ventrales obtegentibus , scabriuscula quinque;

areæ poriferæ octoseriatæ, granulatæ, ports paucis (3—6);

papillæ ambulacrales internæ planæ, obtusæ, minore cum majore

regulariter alternante, externæ similes vulgo biseriatæ, dense collo-

catæ, haud spiniformes, inter granula majora brachiorum ventralia

parum conspicua. Hab. ad oras insulæ Tongæ.

Denne Art nærmer sig en Del til O. asperulus ved den

stærke Udvikling af de Korngrupper, som beklæde Armrygpladerne,

men afviger fra den og fra alle andre mig bekjendte ægte Ophi-

diastre ved de Karakterer, som de ydre Fodpapiller frembyde.

Disse danne nemlig meget tætte, dobbelte (dog ikke altid lige

tydelige) Rækker, men tabe sig næsten mellem de Korn, som

beklæde Armenes Underside, og ere i det hele ikke meget for-

skjellige fra de grovere, mere toppede af disse; de indre Fod-

papiller ere flade, afvexlende storre og mindre, men komme lige-

ledes de ydre Fodpapiller meget nær i Form og Storrelse. For

Resten er det en ægte Ophidiaster med fem Arme, een forholds-

vis storMadreporplade, 8 Rækker af Poregrupper med faa (3-6)

Porer og en i det hele grov Kornbeklædning, uden at der dog

er en skarp Grændse mellem de grovere, mere toppede Korn

paa selve Hudskeleltets Plader og de noget finere i Mellemrum-

mene mellem disse og paa Porefelterne. Storrelse: hojst 60

Mm. mellem to Armspidser; Længden af en Arm hojst 30 Mm.

Farven brun, stundom graa med morkere Pletter.
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Opbidiaster cribrarius Ltk.

Diagnosis. Minor , tessellis madreporaceis vulgo dua-

6us, brachiis interdum sex, scepe inæquaiibus, granulis pianis obtectis,

glabris; areæ poriferæ octoseriatæ granulaiæ, poris 3 — 14; pa-

pitlæ ambulacralcs internæ obtusæ, majore cum minore alternante,

externæ inter granula minuta circumdantia valde conspicua, magna,

De foreliggende Exemplarer have næsten alle*) to smaae

Madreporplader; sex af dem have sex Arme — noget jeg heller

ikke mindes at have seet hos nogen ægte Ophidiaster — , de

andre som sædvanligt fem. Armenes hojst forskjellige Længde

og den forholdsvis hyppigt forekommende „Kometform" (o: en

enkelt Arm, hvorfra der er udvoxet fire eller fem mere eller

den Linckia ornithopus besidder. Som ægte Ophidiaster har den

8 regelmæsige Rækker af Poregrupper; men Porernes Antal er

storre end hos O. granifer, fra 3-14, oftest 6—10. I de fleste

fælles Indfatning, omtrent som et Ottetal). Hudskelettet har en

meget eensartet Beklædning af flade Korn og gjor derfor et fuld-

næsten skruppede Udseende; dog ere ogsaa her Kornene paa

selve Hudpladerne storre end paa Porefelterne og overhovedet i

Mellemrummene mellem Pladerne. De indre Fodpapiller, som

ere butte og afvexlende storre og mindre, adskilles ved et tem-

melig bredt fintkornet Bætte fra den ydre Række, bestaaende af

meget store, butte Pigge eller Papillcr, der træde meget skarpt

og tydeligt frem i den dem omgivende finere Kornbeklædning og

ikke ere stillede videre tæt; i Armenes indre Del er der gjerne

iede- Exemplarer ligge de to

il den lange Arm. Hos de mere
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endnu storre Mellemrum, kun en for hver fjerde af de indre

Fodpapiller. Storrelse: hojst 67 Mm. mellem to Armspidser;

Længden af en Arm hojst 32 Mm.

Der kjendes vistnok fra andre Egne af det indo-paciGske Ocean

flere ægte Ophidiaster-Arter , der rimeligvis komme de her be-

saa fuldstændigt kjendte, at det har været mig muligt efter hvad

Forhold til de her beskrevne Former; jeg har derfor her maattet

lade dem ude af Betragtning. Saadanne Arter ere f. Ex. Ophi-

diaster Leachii Gray {cylindricus M. Tr.?) fra Isle de France,

O. Hemprichii M. Tr. (Rode Hav), Dactylosaster cylindricus Gray

sammestedsfra og Tamaria fusca Gr. fra Migupu; de to sidst-

nævnte Former synes ikke at kunne staae O. asperulus og gra-

nifer meget fjernt. Maaskee ere ogsaa Ferdina flavescens (Isle

de France) og Nepenthia maculata (Migupu) herhen horende

Former. Af ægte Ophidiaster-Arter kjendes foruden de her be-

skrevne tre Former fra det stille Hav neppe med tilstrækkelig

Fuldstændighed mere end lire, nemlig een Art i Middelhavet og

ved de kanariske Oer (O. ophidianus Lmk. = Ast. coriacea Grube,

O. aurantius og attenuatus Gray); een i Vestindien (O. (laccidus

Ltk., formodenlig = O. Guildingii Gray); een fra Amerikas Vest-

kyst (O. porosissimus Ltk., sandsynligvis = O. pyramidatus Gray)

og endelig een fra Ostindien, O. pusillus M. Tr. (Philipinerne)*),

som efter Beskrivelsen maa være forskjellig fra O. granifer ved

„Ryggens ensformige Granulation", men iovrigt synes at staae

denne Art temmelig nær. Ogsaa Linckia pustulosa v. Mart.

(Flores, Ambojna) er uden Tvivl en ægte Ophidiaster**), og det

samme synes at gjælde om O. purpureus Perrier (Seychelles)

*. Archiv f. Naturgesch , X Bd. (1864), S. 180.
^

^

ikke de to Madreporplader .uobbeiporerne« Undes ogsaa hos O.poro-



(I. c. p. 61). Der er saaledes meget endnu at undersoge

sammenligne, beskrive og oplyse, forend der kan siges at vær

vundet en nogenlunde fast Grundvold for Artsopfattelsen i denn

Slægt.

Seytaster subtilis Ltk.

(Tab. V, Fig. 5.)

tessellæ planæ punctatæ, fere nudæ, haud granulatæ, spinis brevis-

simis sparsis nonnullis, in brachiis series 6 formantes, scil. margi-

nales dorsales et ventrales utrinque duas, dorsales veras minores

intraangulares ventrales. Papillæ ambulacrales graciles breves

pluriseriatæ, c. 6 acervum formantes, serie interna binæ. Pori

dorsales pauci, sparsi, sat conspicui. Hab. mare Chinense.

Denne lille Sostjerne er fra „Kina-Soen«, efter hvad der er

bleven opgivet. Dens Henførelse til Slægten Scytaster er, trods

dens noget fremmede Udseende, vel neppe tvivlsom; men det er

rimeligvis i en saa ungdommelig Skikkelse at den foreligger, at

sandsynligvis have ændret sit Udseende en Del; jeg troer imid-

lertid, at den bor drages frem for Lyset saaledes som den nu

foreligger, og haaber, at Arten ogsaa i sin mere udviklede Form

De fem Arme ere forholdsvis smækkre. Hudskelettet er

meget udviklet; det bestaaer af Plader af noget forskjellig

at der netop bliver den fornødne Plads til enkelte store Rygfods-

porer hist og her. Paa Armenes Rygside danne disse Plader

fire Rækker, to mindre i Midten og en storre paa hver Side; af

de sidstnævnte — Randpladerne - tæller man e. 15-17 fra

Armvinklen til Armspidserne. Sex storre Plader beklæde i For-

ening med de tilstodende storre og mindre Armpladcr den egen-

l'ge Kropskive paa Rygsiden, den ene i Midten, de fem andre i
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Kreds om denne: en af disse, der er udstyret med en lille

Papilgruppe, er maaske at tyde som Madreporplade. Overfladen

af alle Hudplader er fint skulpteret af Forhojninger og punkt-

formige Fordybninger, men ikke egenlig kornet. Mellem selve

Randpladerne sees ingen Rygfodsporer; derimod iagttages en

hist og her i Hjornerne mellem dem og de mindre Rygplader,

hvert Sted. Ofte bære Pladerne hver sin lille yderst fine og

lave Pig, sjelden to saadanne. Armenes Bugside beklædes af

en Række Randplader paa hver Side af samme Beskaffenhed som

til disse- i Tal eller Stilling; de stode umiddelbart op til hinanden,

og Fodporer iagttages her aldeles ikke; undertiden bære de,

især i Nærheden af Armspidserne, en lille Pig af samme Be-

skaffenhed som Rygpladernes. Endelig ligger der i hver Arm-

vinkel en trekantet Plade mellem Adarabulakralpladerne og Rand-

pladerne. Ambulakralpapillerne danne adskille Grupper, hvis

Antal omtrent er det dobbelte af Bugrandpladernes ; de enkelte

Papiller have Form af korte, fine Borster, i hver Gruppe er der

omtrent sex, i den inderste Række, nærmest Fbdderne, altid to.

— Armradius 14 Mm., Skivetvermaal 5 Mm.

Af Grubes Scytaster cancellatus*) har Museet erholdt et

Exemplar fra Fidji-Oerne fra „Museum Godeffroy". Jeg an-

forer dette, da Artens Hjem ikke var Grube bekjendt; med

S. luberculatus M. Tr., med hvilken v. Martens synes tilbojelig

til at sammenstille den (1. c. S. 62), har den ingen Lighed.

Anm. Scytaster Desjardinsii (Mich.). Exemplarer fra Sa-

moa og Viti, som Museet senere har havt Lejlighed til at

erhverve sig og som ere noget storre end det tidligere beskrevne,

have foranlediget mig til at opkaste det Sporgsmaal, om denne

Form maaske kun er en yngre S. tubercutatm (Bf. Tr.). Da jeg

*} Bescbreibung neuer oder weniger bekannten Seesterneu. Seeigel (1867).
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ikke kan afgjore Sporgsmaalet fuldstændigt, hvortil der vilde be-

hoves en fuldstændigere Række af Exemplarer, navnlig nogle al

skrænke mig til at henlede Andres Opmærksomhed derpaa; imid-

lertid vil jeg dog ikke undlade at gjore opmærksom paa, at der

mellem de foreliggende Exemplarer af begge Former er lo karak-

teristiske Forskelligheder, som synes at maatte kunne afgive

gode Arlsmærker: O. Desjardinsii har spidse Knuder med nogen

Top ; hos S. tuberculatus ere de mere afrundede og heelt be-

klædte med Korn; hos S. Desjardinsii danne Fodpapillerne kun

to Rækker: 4 (sjeldnere 3 eller o) i hver Gruppe i den indre,

3 (2) i den ydre; hos S. tuberculatus findes der derimod foruden

og udenfor hine to Rækker af egenlige Fodpapiller flere Rækker

af Papiller eller kantede Korn, som danne Overgangen til Bug-

sidens almindelige Kornbeklædning; hos O. Desjardinsii er der

allerhojst Spor til en enkelt Række saadanne Overgangsdannelser,

og dette har jeg endda kun fundet bos et af de undersogte

Exemplarer. Jeg maa derfor fremdeles ansee O. Desjardinsii for

en god og vel grundet Art, men vil dog ansee det for onskeligt,

at dens Forskjellighed fra yngre Tilstande af S. tuberculatus

kunde blive sat udenfor al Tvivl.

Eclrinaster.

S. gracilis Af. Tr.?

stjerne fra Ny-Zeland, som Museet modtog fra Hr. Salmin i

Folge med Asterias muricata (Verr.), hvorfor jeg ikke seer Grund

til at betvivle, at dens Hjem jo er opgivet rigtigt. Det er ube-

kjendt, hvorfra Artens Originalexemplarer stamme. Det er imid-

'ertid ikke umuligt, at min Bestemmelse, der kun gives med

Tvivl, er urigtig, og at Arten i Virkeligheden er ny eller mulig-
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den; en Sammenligning med de citerede Originalbeskrivelser vil

lede til Erkjendelsen af visse smaa Forskelligheder , om hvis

Betydning det ikke er muligt for Ojeblikket at have nogen af-

gørende Mening.

Fem smækkre Arme, hvis Længde ere mere end det tre-

dobbelte af deres Brede ved Grunden og mere end det dobbelte

midt ud ad Armenes Rygside to Rækker store, fire-, fem- eller

sexkantede Masker; paa hver Side af Armene, mellem Rygma-

skerne og den Pigrække, der begrændser deres Bugflade paa

hver Side, tre (inderst fire) Rækker; Rummene inden i de store

Masker ere stærkt fordybede i Forhold til det omgivende frem-

springende Hudskelet og udfyldte af en blod Hud med talrige Porer;

i Siderækkerne ere disse blcidhudede Rum mindre og indeholde

færre Porer. Paa Ryggen ere Piggene meget smaa, aldeles rudi-

mentære og meget tyndt spredte; lidt mere udviklede ere de

mod Spidsen af Armene og paa Skiven, hvor de i Forbindelse

med Madreporpladen danne en lille Kreds om Midtpunktet; lige-

ledes ere Piggene mere udviklede paa Armenes Sider, hvor de

danne to (inderst tre) regelmæsige Rækker. En temmelig tæt

Række af lignende spidse, kegledannede Pigge afgrændser paa

hver Side Armenes Bugflade fra Sidefladerne. Fra de endnu

mere tæt pakkede, men meget lignende Ambulakralpigge adskilles

de ved et temmelig bredt, nogent og porefrit Bælte, i hvilket

der kun allerinderst sees enkelte Smaapigge. R — 52 Mm.,

r *. 11 Mm.

Foruden de Sinaaforskjelligheder, der ville fremgaae af en

Sammenligning mellem ovenstaaende Beskrivelse og den endnu

kortere i „System der Asteriden", vil jeg endnu udhæve, at An-

tallet af Pigge i en Række fra Midtpunktet til Armspidserne (12)
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felt (henved 12) derimod for hojt i Forbold til det foreiiggend

Exemplar. ~ For Ojeblikket er jeg beller ikke ulilbojelig til a

forene E. rigidus Gr. med den foreliggende Form; dog tale

maaske den Omstændighed, at Eschscholtz, fra hvis Rejse

Original-Exemplaret af E. rigidus hidrorer, ikke besogte Ny-Ze-

land, imod denne Formodning.

En Bemærkning med Hensyn til en af mig tidligere*) under

Navn af E. spinosus beskreven vestindisk Sostjerne maa her Onde

Plads. Efter hvad der senere, dels gjennem Literaturen, dels

gjennem Esemplarer fra Museerne i Cambridge og Newhaven, er

bleven mig bekjendt om de ostamerikanske Ecbinastre, er den

omtalte lille Form, som af Komandor Al. Suenson var h]em-

bragt til Museet fra „Vestindien« ikke den Art, som almin-

deligvis benævnes E. spinosus M. Tr. eller Othilia spinosa Gray,

og om hvis Udbredning man endnu ikke synes at vide andet

«nd at den forekommer ved Florida. Min Hovedgrund til at

opfore den Suensonske Sostjerne som „£. spinosus^ — skjondt

jeg var mig fuldkommen bevidst, at der paa Grund af det Morke,

gjaldende derimod — var, foruden Ulyst til at opstille en ny

A rt paa et eneste, sandsynligvis ikke udvoxet Exemplar, den

Omstændighed, at Lincks Figur citeres til E. spinosus baade

af Gray og af Muller & Troschel, og med denne Figur,

"»g foreliggende Form havde en ikke ringe Lighed, lige-

som jeg fremdeles maa udtale mig derhen, at Lincks Figur

snarere forestiller denne end en af de andre beslægtede og i

geographisk Henseende nærstaaende Arter. Den af mig beskrevne

*) Videnskab. Medd. 1859, S. 66.
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stillet som ny under Navn af E. crassispinus V. efter Exemplarer

fra Bahia. Efter den samme Forfatter**) er Says „Asterias

spinosa* ikke en Echinaster , men en virkelig Asterias {Asteracan-

A. vulgaris Stinps.); hans A. sentus derimod identisk med Echi-

naster spinosus M. Tr. Der vilde altsaa nu være kjendt ikke

mindre end fem Echinaster- Arter fra Amerikas Ostkyst, nemlig:

1. Echinaster brasiliensis M. Tr.

? Seba Thesaurus t. VII, f. 4.

? Othilia multispina Gray, Annals and magaz. nat. hist., vol.

VI (1840), p.282; Synopsis (1866), p. 12.

Echinaster brasiliensis Mttll. Trosch. Syst. d. Aster. (1842),

S. 22, t. I, f. 4.

Echinaster brasiliensis Lutken, Vid. Medd. f. Nat. For. 1859,

S. 67.

Othilia braziliensis Ag. Bullet. Mus. compar. Zool. Nr. 9,

p. 308.

Fra Virginien (Seba) og Florida til Rio Janeiro.

En fornyet Undersøgelse af Grays Original-Exemplarer vil

maaske medfore, at Grays Artsnavn maa optages igjen som det

dog vel være rigtigst at blive staaende ved den noget yngre Be-

ikke i sit ældre Arbejde, hvori Arten er opstillet, anforer nogen

Lokalitet for sin O. multispina.

2. Echinaster sentus (Say).

Asterias sentus Say, Journal of the academy of natural science

of Philadelphia, V, 1 (1825) p. 143 (teste Verrill).

Othilia spinosa Gray I. c. p.281; Synopsis p. 12.

**) Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. 1866, p. 348.



Echinaster spinosus MUll. Trosch. 1. c. S. 22.

Othitia spinosa Ag. I. c.

(?„Virginien") Gray (efter Seba?); Florida (Exemplarer i

Universitets-iMuseet) fra Verrill og Agassiz.

Ilvorvidt Lamarcks Ast. echinophora er denne elier en af

de andre her nævnte Echinaster-Former , derom er det neppe

muligt at danne sig en bestemt Mening efter det lidet, Lamarck

3. E. spinulosus Verr.

E. spinulosus Verr. Proceed. Boston Sor. nat. hist. XII

(1869) P . 386.

Florida (Exemplarer i Universitets-Museet fra Verrill).

4. E. crassispinus Verr.

? Linck de stellis marinis (1733) tab. IV, f. 7.

E. spinosus Lutken, Vid. Medd. 1859, S. 66.

E. (Othilia) crassispina Verr. Trans. Conn. Acad. I (1868)

p. 368, t. IV, f. 1.

Fra „Vestindien" til Bahia.

serpentarius Val.

serpentarius MQH. Trosch. Syst. d. Aster. S. 21.

> E. tenuispinus Verr. Notes on the Radiata etc. p. 577.

(„Allied to E. spinulosus").

tctylosaster spinosus regularis« virkelig er Verrill s Echinaster

assitpinus, kan der dog hverken deri eller i den Omslændig-
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hed, at Nar do*) og efter ham L. Agassiz**) opfore en Stel-

for den; thi til Lincks ovenanforte Benævnelse kan der af

Grunde, som ofte ere udviklede, ikke tages Hensyn, og hos de

to andre Forfattere finder man kun Navnet, hverken Diagnose

eller Beskrivelse, ja ikke engang en Henvisning til Linck***).

Ved at lade Artsnavnet spinosus falde helt bort og optage Says

Benævnelse for den Art, der for Tiden benævnes spinosus, vilde

formentlig al Tvetydighed falde bort og Prioritetens Rettigheder

hævdes.

Vanskeligere er det at lade disse komme til deres Gyl-

dighed for Slægtsbenævnelsens Vedkommende. Sporgs-

maalct er: Skal Slægten benævnes Echinaster M. Tr. eller Othilia

Gray, som enkelte Forfattere (f. Ex. Al. Agassiz) foretrække?

Disse Benævnelser ere tildels synonyme, dog er Grays Slægt

noget mindre omfattende, idet Asterias seposita fra Middelhavet

er udelukket af den og opfort som egen Slægt under Navnet

lihopia. (Maaske falde ogsaa andre af Grays Slægter inden-

for Begrebet Echinaster M. Tr.). Begge Navne, Othilia Gr.

og Echinaster M. Tr. , ere opstillede i 1840: Aldersret har

altsaa det ene ikke fremfor det andet; dertil kommer endnu, at

Hhopia vel lige saa godt kunde gjore Krav paa at anvendes som

Othilia, da man dog neppe vil folgeGray i at stille Ast. seposita

*) De Asteriis (Okens Isis 1834, S. 715).

**) Prodrome d'une monographie des Radiaires ou Echinodermes (1834)

P 25

• % « d

Forbes]. I'eiUadaci^iwa-lcr »> </,..-.w^ re-jiduri« Linck p. 35, t. 4.

T. 7. Habitat in mari Europæo.

Arten er her aabenbart opfattet kollektivt og uden at der bar fore-

ligget Retzius nogen Form, som ban selv betragtede som sin





Echinaster cribella Ltk. n. sp.?

Diagnosis. Spince (forsales disci brachiorumque breves fere

clavæformes, dense collocatæ, acervos lineares, simplices vel in

parte externa brachiorum bifarias, confluentes, formantes; spinæ

ventrales brachiorum paullo yraciliores, confertæ ; arece dorsales

poriferæ mulliporæ
,

distinctæ, haud confluentes, series longiludi-

nales plures formantes. Hab. ad oras Chilenses.

Et eneste torret Exemplar er i sin Tid hjembragt ti! del

kongelige Museum af afd. Prof. Kroyer; det er angivet at være

fra Valparaiso, men denne Angivelse er for saa vidt ikke au-

thentisk, som den ikke kan paavises at hidrore fra Kroyer selv;

imidlertid er der vel heller ikke nogen Grund til at formode,

at den er urigtig, fordi Arten ikke der er bleven funden eller be-

skreven derfra af Andre. Jeg har benævnet den E. cribella, fordi

dog er Afstanden mellem begge Slægter endnu for stor til at det

foreslaaet *). — Af de beskrevne Arter staaer den atter nærmest

ved og uden Tvivl meget nær ved E. serpeniarius Val. „fra Vera

Cruz", ja jeg vilde vel endog have anseet dem for identiske,

saafremt en af de opgivne Lokaliteter kunde være urigtig, hvad

jeg dog ikke tor antage om nogen af dem**). Ogsaa om E. lacu-

nosus Grube minder den en Del; imidlertid er Overensstemelsen

ikke saa stor, at jeg har kunnet henfore den til denne Art, hvis

Lokalitet ikke kjendes.
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De blodhudede Porefelter mellem Hudskeletlets Masker ere

temmelig store, vel afgrændsede fra hinanden, og indeholde,

synes det, et temmelig stort Antal Rygfodder, dog kan jeg ikke

lig regelmæsige Rækker langs ud ad Armene. Rygpiggene sidde

hvis Fordeling retter sig efter Hudskelettets Netform; i Armenes

ydre Del bliver denne Gruppering endnu tættere, Rækkerne til-

dels dobbelte. Rygsidens Pigge ere korte, rue, sammentrykte,

næsten kolledannede; paa Undersiden, hvor de sidde meget tæt,

d. v. s. i tre- eller firdobbelt Række langs med Fodgangene —
den hojere oppe i denne siddende inderste Fodpig ikke medregnet

— og ligeledes i fir- eller fleerdobbelt Række paa de nærmeste

Bugplader, ere de lidt længere og smækkrere, og Koileformen

falder her næsten ganske bort. — Exemplaret maaler ikke fuldt

tre Tommer (74 Mm.) mellem to modsatte Armspidser.

Lafiittiasfer*) Ltk. (n. g.).

Diagnosis generis. Brachia numerosa, triginta vel pluria,

latu, pediceltariis numerosissimis cruciformibus obsita; corpus

madreporiforme singulum; discus et pars intima brachiorum spinis

sparsis pediceilariisque rectis supra armati; pedes arnbulacrales

duplici serie dispositi.

Museets to Exemplarer ere sendte af Hr. Sal min som værende

fra Altata, en Havn i Nærheden af Mazatlan paa Mexikos Vest-

kyst. I den samme Sending befandt sig dog foruden forskjellige

Arter, om hvis Oprindelse fra denne Lokalitet der ikke var Grund

til at rejse Tvivl (f. Ex. Asterias microbrachia Xantus, Asiropyga

venu$ta Verr. og Meoma nigra Ag.), da de ere vel bekjendte

*) Af lapitioy, en lille Tang.
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Former fra den i den senere Tid flittigt undersogte Vestkyst

af Mellem-Amerika, flere mig aldeles nye Former, om hvis Fore-

komst paa denne Kyststrækning der ikke fra anden Side var

bleven noget bekjendt, nemlig en ny Ophioglypha og en ny (?)

Cidaris, begge med udtrykkelig Angivelse af at være fra Altata.

Hvad der blandt andet vakte min Mistanke mod Rigtigheden

af denne Lokalitetsangivelse var den Omstændighed, at der i

den samme Sending var en Pteraster (P. Danæ Verr.), en Cteno-

discus (den ovenfor beskrevne C. australis Lovén), med Angivelse

af at være fra Patagonien, og endelig en Ophia<antha uden al

Lokalitetsangivelse. Paa nærmere Foresporgsel meddelte Hr.

Sal min mig, at han havde alle disse Sager fra en Skibskaptajn,

som havde rejst fra Hamborg til Altata
,

opholdt sig der nogen

Tid og der fisket de fleste af de omhandlede Gjenstande, hvor-

efter han tiltraadte sin Tilbagerejse direkte til Hamborg; paa

denne havde han imidlertid paa Kyslen af Patagonien Vind-

stille og fiskede der de ovrige Sager paa 40-50 Favnes Dybde.

Den Mulighed, at nogle af de Gjenstande, der vare angivne at

stamme fra Altata, i Virkeligheden kunde være fra Patagonien,

var altsaa tilstede. Da jeg nu af „Ofversigt af Kgl. Vetenskaps

Akademiens Forhandlingar« 1870, Nr. 5, S. 471 saae, at Museet

i Stokholm havde erholdt den samme Ophiacantha (vivipara Lgm.)

og den samme Ophioglypha (Lymanni Lgm.) fra den samme

Naturaliehandel, begge med Opgivelse Altata, indledte jeg

en Brevvexling desangaaende med Prof. Lovén, og erholdt af

ham under Ilte Marts d. A.*) Underretning om, at Stokholmer-

af mit Arbejde, men paa den anden Side ans

benytte Prof. Lovéns upublicerede Artsnavne

villigt gav sit Samtykke.
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men at Museet besad dem alle tre i Forvejen, da Professor

Rinberg paa Eugenies Rejse havde fisket dem 1852 den 18de

Januar Kl. (1—1 og den 19de Januar Kl. 2—1 Effm. „syd for

P la ta- Flod ens Munding paa 52 Favnes Dybde«. Han ander-

Resa«, og at Afbildninger af dem allerede havde været udforte i

fiere Aar til delte Værk. Den Form, jeg her benævner Labi-

har derfor undertrykt mit eget Artsnavn og beholdt Lovéns,

men anseer det for rigtigere at opstille en egen Slægt for den

modiage en efter min Mening alt for stærk Udvidelse. Jeg kan

nu ikke betvivle, at ogsaa vore Exemplarer i Virkeligheden ere

fra Patagonien, og jeg nærer kun ringe Tvivl om, at det samme

er Tilfældet med Ophiacantha vivipar**) og med Ophioglypha

Lymanni.

Acantbastcr Gerv;**) [Echinites M. Tr. (1844), Echinas(er Gray

(1810)], men snart komme til den ErkjendeJse, at Slægtskabet

mellem dem ikke er saa meget nær endda. Vort Museum be-

sidder ikke nogen Acanthaster; af de Beskrivelser og Afbildninger,

der foreligge, synes det imidlertid, at denne Slægt maa omfatte

flere Arter end man hidtil har antaget. Muller og Troschel

antoge kun een Art, E. solaris; Gray derimod to: den ene med

10 Madreporplader og c. 21 Arme, den i „Der Naturforscher"

men ikke for Echinaster Gray.
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St. XXVII beskrevne og afbildede Form „fra Magellanstrædet".

lader han beholdet Navnet E. solaris; den anden „med 15

Madreporplader, 11—12 Arme og lange Pigge", som skulde

være identisk med den af Ellis under Navn af Asterias echinitéi

afbildede Form, kalder han E. Ellisii Gr. Det Elliske Exemplar

var bragt fra Batavia; Museet i Leyden har den fra Ternate og

hjembragt den fra Philipincrne. Det er altsaa sikkert nok, at

der gives en ostindisk Art af denne Slægt Acanthaster echinites

(Eli.) kunne vi benævne den — , men det er lidet rimeligt, at

det skulde være den samme Art, som Cuming har bragt fra

Syd-Amerikas Vestkyst eller som Verrill i den seneste Tid

har faaet fra Nord-Amerikas Vestkyst (La Paz i Nedre-Californien),

hvilken Art vi (forudsættende indtil videre, at den nord- og syd-

amerikanske Form ikke ere forskellige) lade beholde Navnet

A. Ellisii Gray. Som tredie Art maa man vistnok opfore den

raagellanske „Sosol", A. solaris Gray. Armenes og Madrepor-

pladernes Antal synes imidlertid ikke — som det vil sees af

nedenstaaende Oversigt*) — at afgive noget godt Holdepunkt

for Artsadskillelsen; derimod maa jeg være enig med Beskriveren

i „Der Naturforscher" deri, at Piggenes storre Antal og for-

skjellige Form, især paa Undersiden, gjore det hojst sandsynligt,

Syd-Ameri-
'

P P i ^

Madreporpluder. - Ogsaa i det egenlige stille Hav synes Slægten at

der zoologischen AusbeuU-, Tillæg til Kotzebucs »Reise um die

Well- IS 23 —26).



at Schmidels „Sosol" er en anden Art end den Elliske tyve^

armede Sostjerne. Hidtil er det imidlertid ikke bleven bekjendt,

at hin magellanske ,.S6sol" er repræsenteret i noget Museum.

— Slægten Acanthaster omfatter altsaa Sostjerner med talrige

(11-21) korte Arme med to Rækker Sugefodder, med stærke,

paa ophojede Fodstykker bevægeligt indleddede isolerede Pigge,

med talrige Pedicellarier og med talrige (5—16) Madreporplader.

labidiaster radiosus (Lov.) har ligeledes mange Arme, der lige-

som Skiven beklædes med en af talrige Rygfodder gjennembrudt og

med talrige Pedicellarier besat blod Hud, der ogsaa overtrækker

de bevægelige Pigge. Men der er her kun een Madrepor-

plade, Armene ere meget talrigere (31—35), lange, tynde,

slangeaglige, og Piggene forholdsvis svagt udviklede. Armene

have dernæst en sær Tilbojelighed til at losne sig fra Skiven paa

et ganske bestemt Sted, der egenlig ligger indenfor Skivens Peri-

feri, saaledes at de hænge sammen 3, 4 eller 5 ved deres Grund

efter Losrivelsen *). Skiven er udstyret med en Del kegledan-

nede isolerede Pigge, og mellem dem med Rygfodder og talrige

tvegrenede Tænger af sædvanlig Form. Madreporpladen, der

mene, er omgiven af en Pigkrands. Piggene ere i del hele

mest udviklede mod Skivens Omkreds; udenfor denne, paa Ar-

menes Rygside, blive de atter mindre. Armenes Længde er om-

trent fire Gange saa stor som Skivens Tvermaal; de ere trinde,

skjondt flade underneden, og, naar deres inderste Del undtages,

tydeligt ringede, d. v. s. udstyrede med ringformige Valke eller

til den anden og ere stærkt besatte med krumgrenede Kors-

Skiven; især paa Armenes indre Del forekomme begge Former

tildels blandede med hinanden, saaledes at Korstængerne kun

•) Det er mig ikke bekjendt, at nogen anden Asterideslægt end Brisinga

har denne udprægede T.lbojelighed til imd. r visse Omstændigheder at
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optræde midt ud ad Armryggen, de ligegrenede mere paa Siderne

og i de blodhudede Mellemrum mellem Hudskelettets Bjælkenet.

Paa den allerinderste Del af Armene synes Korstængerne at

mangle helt, hvorimod Armspidserne næsten fuldstændigt dækkes

af dem. Der er langs med hver Side af de toradede Fodgange

en dobbelt Række af fine Pigge; ved dem sidde ligeledes Pedi-

cellarier af almindelig Form i stor Mængde, og paa dem samt paa

den nærmeste Pigrække paa hver Side Grupper af meget smaae

Tænger. Piggene paa Hudskeleltets Bjælkenet ere iovrigt ikke

storre Del af Armene fortrænges de næsten ganske af den over-

vældende Mængde Pediccllarier. Mundaabningen er stor, ikke

omgiven af Pigge, men af en temmelig bred Hudbræmme med

mange blode bugtede Folder. — Tvermaal: mellem to modsatte

Armspidser c. 240 Mm., Skivens (fra Vinkelspidserne mellem

Armene) 50 Mm.

Foruden med Acanthaster vil Labidiaster ogsaa kunne sam-

menlignes med Pedkellaster Sars*) og med Pycnopodia Slimps. **)

Disse tre Slægter synes at maatte blive dens Naboer i det zoo-

logiske System, men det vil dog ikke være nok blot at opfatte

den som Mellemform mellem dem alle tre. Dens nærmeste

Slægtning er vel, naar alt kommer til alt, Pedkellaster; For-

holdet mellem denne Slægt og Labidiaster er maaskee et lig-

der vel ogsaa vil blive ophojet til en egen Slægt — og Solaster

papposus.

1 sit i flere Henseender værdifulde Arbejde om Søstjernernes

fire Rækker Sugefodder i Fodgangene, Slægten Asterias eller
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Atteracanthion. i Henseende til disse Organer forholde sig ander-

ledes end alle andre Sostjerner, d. v. s. end Sostjernerne med

to Rækker af Sugefodder. Der forekommer, synes det, altid

hos hine lo Slags stilkede Pedicellarier , som ikke optræde

hos nogen af de sidstnævnte, nemlig dem han kalder „pedicel-

laires droits ou solitaires« og dem, han benævner „pedicellaires

croisés ou fascieulés« (Korstænger) — de samme to Former, som

S tim p son*) adskille under Navn af Pedicellariæ majorei og

minores. Hos den anden store Afdeling af Asteriderne. selv hos

dem, der staae Asterias nærmest, f. Ex. Acanthaster, optræde disse

mangle dels hos en hel Række af Slægter {Salaster, Echinaster,

Choelaster, Ophidiaster, S rytaster , CAætodtscus. Aslropec(en) . dels

hos mange Arter indenfor visse Slægter (f. Ex. Goniasler, Aster-

opsis, Asterina) — sammen elier hver for sig under to ustil-

kede Former, som „pedicellaires en pince t£ — i Reglen logre-

og uden det Grundstykke, hvorpaa Grenene eller „Kjæberne"

ere indleddede — og „pedicellaires valvulaires« (Klaptænger).

» lo Grupper, eftersom de have fire eller lo Rækker af Suge-

fodder i Sugeskaalene. Al han ved denne Lejlighed seer bort

til Anvendelse paa en hel Række af Former, fordi disse over-

hovedet ikke have disse Redskaber, er vistnok aldeles rigtigt,

skjondt der er dem, som ikke synes at kunne fatte Rigtig-

heden af denne Fremgangsmaade i analoge Tilfælde; fremdeles

delelse om Pteraster multipes med de fire Rækker af Sugefodder:

men der kjendtes allerede een Form, PediceUasler nemlig, som

synes at ophæve den af Hr. Per rier opstillede Regel, og LaM-

*) 1. c. p. 262.



tænger*), en Form for dette Organ, der tidligere var ganske

ukjendt blandt de med to Rækker Sugefodder udstyrede Aste-

rider og synes at pege paa et nært Slægtskab med Slægten

endelig en Sostjerne med begge de to Former af Pedicellarier,

der karakterisere Asterias (s. st.), men kun med to Rækker Suge-

fodder. I hvilken af disse to Afdelinger skal den da have Plads?
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Hudskelettets Masker udfyldes af talrige Rygfodder; men tillige

er der stroet en stor Mængde smaae, flade, togrenede Pedicel-

larier over hele Ryghuden, baade paa Hudskelettets Bjælker og

mellem disse; paa selve Piggene har jeg dog ikke iagttaget dem

fleerdobbelt Række og antage tillige en egen, flad, rendeformig

udhulet, afstumpet Form. Efter denne tætte Bræmme af Rand-

pigge folger paa Bugfladen forst et for Pigge næsten blottet

eller firdobbelt) Række af lignende, men noget længere Pigge,

Sugefodderne, en tæt Dobbeltrække (hos slore Exemplarer er

den tilsyneladende fleerdobbelt) af smækkre, næsfen cylindriske,

noget fladtrykte og rendeformigt udhulede Ambulakralpapiller.

De togrenede Tænger, som findes mellem disse Bugsidens tre

Pigbælter, ere ikke saa lidt stSrre end Rygsidens; men foruden

dem findes endnu en tredje Slags, som igjen er meget mindre

end Ryggens og optræder i stor Mængde paa Ambulakralpiggene,

Randpiggene og det mellemliggende Pigbælte, især paa den mere

eller mindre hule Side af disse Pigge, der vender bort fra Fod-

gangene; ved Grunden af Ambulakralpapillerne seer man tillige

ikke faa store Tænger. — Det storste foreliggende Exemplar har

B = 120 Mm., r = 35 Mm. : Armenes Brede ved Grunden 38 Mm.

Diugnosis. Stalura ampla. Hrachia quinque /a/a, depressa,

aneipita , acie acula superficiem dorsalem a ventrali separante.

Spinæ dorsales disci densius, brachiorum sparsius dispositæ, singulæ

vel 2 4 juxtapositæ, in media brachiorum pat te sæpe lineam con-

tinuam formantes, breves, conicæ vel cylindroconicæ, asptræ, apice

bifidæ vel trifida. Corpus madreporiforme spectabile, centro pro-

pior. Areæ poriferæ multiporæ inter trabeculas sceleti calcarei.

Pedicellariæ minutæ rectæ compressw bidentes numerosæ supra to-

tam superficiem dorsalem sparsee, in spinis dorsalibus nullæ. Ad

obtusæ, pluriseriatæ, dense collocatce. In pagina ventrali zonæ Ion-



Hum sed paullo majorum dupHci (in parte iniima brachiorum sæpe

triplici vel quadruplici) allernant. Spinæ ambulacrales graciles,

cijlindricæ fere, mediocriler compressæ, canaliculatæ seriem dupli-

cem formani vel mulliplicem simulant. Pedicellarice dorsalibus

conformes sed duplo majores zonas Mas nudas maximo numero

nalium frequentant.

Asterias (LqM • mi Andréa bar fra Amur

fremdeles hjembragt et Par smaae Sostjerner af A. mileri- Gruppen

;

en ny Art, den jeg dog i Betragtning af det foreliggende Ma-

teriales Ringhed og de særlige Vanskeligbeder, som ere for-

bundne med at diagnosticere Arierne netop i denne Gruppe,

ikke vil benævne, men indskrænke mig til at antyde ved en kort

Beskrivelse. Fem smækkre Arme; Ryggen temmelig tyndt besat

med korte, fine, rue Pigge, der hverken ere stillede i Grupper

eller i Rækker; hver enkelt Pig er ved Grunden udstyret med

en Krands af faa Pedicellarier, og mellem Piggene sidde enkelte

store Rygfodsporer; kun de to nederste Pigrækker paa hver Side

danne regelmæsige Rækker; nærmest ved Fodgangene folger

endelig en dobbelt Række Ambulakralpigge, der ikke sjelden

nærmest ved Ambulakralpiggene findes Pedicellarierne kun paa

maaler 2i Mm, fra den ene Armspids til den anden; hver enkelt

Arm er 9 Mm. lang. — Fra A. Mullen mener jeg, at Am ur-

formen vil vise sig forskjellig ved Rygpiggenes mindre regel-

med A. cribraria St., fra Berings-Strædet, med hvilken jeg lige-





formaaede at adstille den fra denne Middelhavs-Art. Da der i

og for sig er mindre Sandsynlighed for en saadan geografisk

Udbredning, vilde jeg gjerne indromme Muligheden af, at Ver-

ri Ils Opfattelse var den rigtigere; men jeg bestyrkes dog i min

egen ved at see, at ogsaa Al. Agassiz i sin nyeste Oversigt over

de i det dybe Vand mellem Cuba og Florida fiskede Sostjerner***)

udtrykkelig opforer „ Asteracatithion tenuispinum Liitk." med Syno-

nymerne Asterias tenuispina Lam. og A. atlantica Verr.

Endnu til Slutning kun en Bemærkning om Asterias stellto-

Mira Val. (Perrier 1. c. p. 48). Jeg blev meget overrasket, ved

givelse skulde være hjembragl i ikke mindre end fem Exemplarer

fra Island af Gaimard; thi at del var en selvstændig, fra

desto mere paafaldende maatte det være mig, at der ved Island

skulde findes en saa ejendommelig og anselig Art, der vel oven-

ikjobet ikke var sjelden der og desuagtet aldrig var bleven ned-

forste Exempel paa, at en ved Island levende Pighud ikke tillige

var kjendt enten fra det nordlige Skandinaviens eller — som

Ast. problemet Stp., hvilken Museet har erholdt fra Ofjord — fra

Gronlands Kyster. Gaaden er imidlertid bleven lost derved, at

jeg bar havt Lejlighed til at undersoge en lille Række af Pighude,

indsamlede ved Spitsbergen af deu Heuglin-Waldburgske Expe-

Jeg har derfor ikke nogen Tvivl om, at Pariser-Museets Exemplarer

ikke ere hjembragte af Gaimard fra Island, men fra Spits-

bergen. I ovrigt skal jeg henvise til P e r ri e r s Beskrivelse, som

Zoology. 1869, Nr. 9, p. 308).
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r at lette Benyttelsen af mine forskjellige i Lobei af en

;Aarrække meddelte Bidrag til Kundskab om Sostjemerne,

troet det bensigtsmæsigt at slutte med en systematisk

ng af de Arter, til hvis Beskrivelse eller Udredelse jog

"oreningens „Meddelelser« har ydet Bidrag, med Henvis-

I vedkommende Aargang.

alternata (Say) 1859, S. 42.

Bellonæ Ltk 1864, S. 133.

rtathrata (Say) 1S59, S. 37.

tessellata Ltk 1859, S. 40.

Marcgravii Slp 1859, S. 43.

brevispina Ltk 1871, S. 228.

cus crispatm Betz 1857, S. 45.

australis Lov 1871, S. 238.

>,r typicus M. Tr. (nicobaricus Behn) . . . 1864, S. 135.

he$perus M. Tr. (Stellaster sulcatus Mob.) 1864, S. 136.

ienuispinus DK 1871, S. 240.

,ten variabilis Ltk 1859, S. 51.

antillensis Ltk 1859, S. 47.

Orstedii Ltk 1859, S. 54.

rebrans v. Mart 1871, S. 237.

javanicus Ltk 1871, S. 234.

armalus M. Tr 1864, S. 132.

mileri M. Tr. (echinulatus M. Tr.) . . 1856, S. 105.

aster Fil. [A. squamatut M. Tr.) . . . 1864, S. 129.

evryacanthus Ltk 1871, S. 231.

articulatus (Say) 1864, S. 128.

r militaris Miill 1857, S. 43.

eiliatus Lor.) • • • • 1864, S. 138.

folium Ltk 1859, S. 60.

ttellifera Mob. {brasiliensis Ltk.) 1859, S. 57.
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Asterina chilensis Ltk.*) 1859, S. 61.

— cabbalistica Ltk 1871, S. 242.

Choriaster granulatus Ltk 1871, S. 243.

Oreaster gigas L. (O. reliculatut L., aculeatus Gr.,jl859, S. 64;

lapidarius Grube, tuberosus Behn) . . 1 1864, S. 161.

— affinis M. Tr 1871, S. 254.

— Hedemanni Ltk 1871, S. 255, 263.

— auslralis Ltk 1871, S. 252, 263.

— dorsatus L. (clavatus JA. Tr.) 1864, S. 161.

— Linckii (BIv.) 1864, S. 156.

— Reinhardtii Ltk 1864, S. 159.

— nodosus (Gr.) 1861, S. 152.

— Westermanni Ltk 1871, S. 257, 264.

— gracilis Ltk 1871, S. 260, 261.

— forcipulosus Ltk 1864, S. 153.

— armatus Gr. (Goniodiscus armatus Ltk.,( 1859, S. 75;

G. Michelini Perr.
,

conifer Mob. etc.)|l864, S. 148.

Goniaster equestris Betz. {Childreni Gr.) 1871, S. 245.

— Incei Gr. (gracilis Mob.) 1871, S. 246.

— Belcheri Gr 1871, S. 217.

— mileri v. Mart. {Reevesii Gr.) 1871, S. 218.

— Diibenii Gr 1871, S. 250.

— longimanus Mob. (Souleyeli Duj., Hupé) 1864, S. 144.

— acuiws (placentæformis) Heller 1864, S. 145.

— granularis Miill 1864, S. 146.

— articulalus L 1864, S. 147.

Scytaster Desjardinsii (Mich.) . . . 1864, S. 168; 1871, S. 280.

— tuberculatus M. Tr 1871, S. 280.

— Galateæ Ltk 1864, S. 167.

— subtilis Ltk 1871, S. 279.

•i Efter Perriers Beskrivelse af Asterina calcarata Val. (1. c. p. 100)

kan deDne Art ikke falde sammen med min Ast. chilensis, som der

ellers, paa Grund af begges fælles Hjemstavn, kunde være Grund til
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Ophidiaster asperulus Ltk 1871, S. 274.

(laccidus^ Ltk. 1859, S. 86.

— porosissimus Ltk 1859, S. 87.

grantfer Ltk 1871, S. 276.

— cnbrariut Ltk 1871, S. 277.

Linckia lævigata Lmk 1864, S. 165; 1S71, S. 267.

- nicobarica Ltk 1871, S. 270.

- ornilhopus (Val.) 1859, S. 80; 1871, S. 271.

- multifora Lmk 1871, S. 267.

- diplax M. Tr 1871, S. 268.

- Ehrenbergii M. Tr 1871, S. 267.

- unifascialis Gr 1864, S. 165; 1871, S. 271.

Echinaster gracilis M. Tr. (rigidus Grube?). . . . 1871, S. 281.

— sentus Say 1871, S. 284.

— crassispinus Verr. (spinosus Ltk.) 1859, S. 90; 1871, S. 283.

— brasiliensis M. Tr 1859, S. 91.

— cribella Ltk 1871, S. 288.

Aeanthaster tchinitts, EUisii <k solaris 1871, S. 291.

Labidiaster radiosus (Lov.) 1871, S. 289.

Solaster papposus L 1857, S. 40.

- endeca L 1857, S. 35.

Chælaster longipes (Aslerias canariensis d'Orb.?). . 1864, S. 169.

Cribella sanguinolenta (Miill.) (oculata Pnt.,

Eschrichtii etc.) 1857, S. 31.

Asterias rubens L. (violacea) 1856, S. 98.

- amurensis Ltk 1871, S. 296.

- gronlandica Stp 1857, S. 29.

- mexicana Ltk 1859, S. 94.

- antarctica Ltk 1856, S. 105.

- polarts M. Tr 1857, S. 28.

- tenuispina Lmk. (atlantica Verr.) 1859, S. 95.

- problema Stp. (albulus Stimp8.) 1857, S. 30.

- sp. (fra Amur) 1871, S. 298.

- stellionura Val 1871, S. 300.





Et Bidrag til Kundskab om Spitsbergens Echinoderm-

Fauna.

Dr. phil. Chr. Lutken.

(Meddelt den 9de Juni 1871.1

For nogen Tid siden modtog jeg den Opfordring, at under-

soge og bestemme en lille Samling af Echinodermer, indsamlede

ved Spitsbergen af den Heuglin-Waldburgske Expedition *). Jeg

gik saa meget hellere ind paa denne Opfordring, som jeg hidtil

tun havde havt meget lidt Lejlighed til at studere Spitsbergenske

lidt om denne Sag; jeg har derfor ogsaa anseet det for rig-

tigst at meddele Resultatet af denne lille Undersogelse. De til-

sendte Exemplarer fandtes at tilhore folgende Arter, af hvilke de

med * betegnede ikke tidligere vare kjendte fra Spitsbergen.

1. *Cucumaria frondosa (Gunn.), 3 halvvoxne og halvfordojede

Exemplarer af Maven paa Phoca barbata.

2. *Thyonidium hyalinum (Forb.), et lille Expl., taget i „To

Gletscher-Buglen« tilligemed flere Expl. af

3. *Myriotrochus Iiinkii Slp.

4. *Toxopneustes drobachiensis (Mull.), 8 Expl. af Storrelse og

*) Jfr. om denne Peterman ns .geocraphisrhe Miltlieilungen. for 1870

(16 Bd.), Nr. 11 og 12, samt 1871 (17 Bd.), Nr. 5.



5. *Echinus esculentus L. Et Expl. af ret anselig Storrelse.

6. *A$lerias problema Stp. (albulus Stimps.), et lille Expl. fra

„To Gletscher-Bugten«.

8. *Astcrias gronlandica Stp., et Expl. fra Advent Bay.

9. *Cribella sanguinolenta (Mtill.), et lille Expl. fra Advent Bay.

10. Ophiopholis aculeata (Mull.), et meget anseligt Expl. fra Stor-

fjord.

11. Ophiacantha spinulosa M. Tr., 16 Expl. fra Storfjord og Ad-

12. Ophiocten Kroyeri Ltk., 4 Expl. fra de samme Lokaliteter.

13. Ophioglypha nodosa Ltk., talrige store Expl. fra de samme

Steder, tildels storre end noget mig bekjenc/t gronlandsk

Exemplar (Skivetvermaal 11- 13 Mm., Armlængde 25 Mm.).

14. Ophioglypha squamosa Ltk., 2 Expl. fra Advent Bay.

Med disse Arter, forsaavidt de ikke tidligere have været

kjendte fra Spitsbergen, vil Fortegnelsen over de fra dette hoj-

nordiske Polarlands Kyster kjendte Pighude blive folgende**):

A. Holothurider.

1. Cucumaria frondosa (Gunn.).

2. Thyonidium hyalinum (Forb.).

3. Myriotrochus Rinkii Stp.

B. Echinider.

4. Toxopnemtes drobachiensis (Mull.).

5. Echinus e$culentu$ L.

deleiser, S. 300.

**) Jfr. med Hensyn til hvad der tidligere var bekjendt om Spitsbergens

Pighude min Fortegnelse i .Videnskab. Meddel.. 1857, S. 61, samt

Ljungmanns .Ophiuroidea viventia hue usque cognita« (1867).

Hvad der for de andre Pighud-Urdeners Vedkommende er hjembragt

af de svenske Expeditioner til Spitsbergen er desværre endnu ubekjendt.
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Asterider.

. Asterias problen

: (Va

. Cribella sanguinolenta (Miill.).

, Solaster pappasus (L.).

, Pteraster militaris (Miill.).

. Ctenodiscus crispatus (Retz.).

Ophiurider.

. Ophiocten Kroyeri Ltk.

. Ophioglypha Sarsii (Ltk.).

. Ophioglypha squamosa (Ltk.).

, Ophioglypha nodosa (Ltk.).

. Ophiopus arcticus Ljgm.

Der er paa denne Fortegnelse for

bergen kjendte Former, Asterias stellior,

kun to Arter, sora det kan vække 0

hojt mod Nord, nemlig Echinus esculentu

Begge Arter opfores imidlertid paa en

delt Fortegnelse over de i det hvide I

niske" Kyst iagttagne Echinodermer, ga

Side af det nordlige Atlanterhav saa h

Tilfældet med mange andre skandinavi

kjendte fra Spitsbergen og rimeligvis

Med de nævnte 4 Undtagelser kjende

de alene

o og Ophiopu

g Thyonidium hyalinw

Th. Jarzynsky me.

paa den ostlig

Nord som Fast

inden Side også

eller ikke findes dei

alle de spitsbergensk
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Vest-Gronland og det nordlige Skandinavien, savnes kun Psolus

phantapus, Chiridota lævis (pellucida), Solaster endeca, Archaster

tenuispinus og Asterophyton Agassizii paa den spitsbergenske

Liste. Denne har to gronlandske Arter, der ikke tidligere vare

kjendte saa langt osterpaa (Asterias problemet*) og grbnlandica)',

gronlandske, ligesom de to skandinaviske knytte den til det

yderste Nord-Europas, og de to for Spitsbergen ejendommelige

Arter hævde dens relative Selvstændighed. Selvfolgelig have

slige Opstillinger dog kun midlertidig Gyldighed, indtil fuld-

stændigere Oplysninger foreligge.

*) A. problemet forekommer, som jeg andetsteds har havt Lejlighed til

v. Heuglins egne I r ikk und \ gen som helst Tvivl

ere fra Spitsbergen. Imidlertid vil jeg ikke tilbageholde den Oplys-



Videnskabelige Meddelelser

fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Tredie Aarti.

1871. ^givne aTsdskabets Bestyrelse. Nr. 20^22.

Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam,

I ,;•»,!, .!„. <„
. Cuscutaceæ, TliymeUrwra /',.»,/. I-, ;„...,

Fam. Eriocauiaceæ Mart.

in Nov. Aet. Natur. Cur. XVII, I. 13.

Subgen. Dimeranthus Kcke.

in Mart. fl. Brasil. fase. XXXIII, 312.

1. P. speciosus Kcke. in Mart. fl. Brasil. fase. XXXIII, 315.

Var. «, in Serra do Cipo legit cl. Reinhardt (in Herb

Var. r (nova): foliis cespitum sterilium supra tomentoso-

Pubescentibus, subtus glabris. — Specimina suppetentia senilia.

sus basim longe eiliata. Folia caulina (senectute?) glaberrima,

exterioris partes oblusissimæ apiculatæ. In varietatibus prius a
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jptembri (Lund).

2. P. flaccidus Kth. En. III, 511.

Var. p vaginis pilosis Kcke. 1. c. 320.

In paludibus S. Carlos prov. S. Paulo, m. Aprili (Lund).

Subgen. Actinocephalus Kcke. I. c. 321.

3. P. Claussenianus Kcke. 1. c. 323.

In campis ad Lagoa Santa, Nov., Dec, Febriiario—Junio.

»rancas«), mense Junio vulgatissime florens (Wrmg.).

4. P. ramøsus Kth. En. III, 514.

Var. y Kcke. I. c. 331.

In Serra da Piedade, Jan., Febr., Majo leet. (Wrmg.)

5. P. polyanthus Kth. En. III, 516.

Var. 0 Kcke. I. c. 335.

Specimina multo minora (12—19 pollicaria), quam ea

Subgen. Eupæpalanthus Kcke I

6. P. distichophyllus Mart. in Nov. A<

I, 23.

Var. y (nova), foliis versus basim caulis
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11. P. plantagineus Kcke. J. c. 369.

Var. a Kcke. I. c. 370.

F. do Cagado in vicinia uibis Rio de Janeiro, m. Junio

(Glaziou n. 3620).

12. P. Bongardi Kth. En. III, 519.

In Serra da Piedade prov. Minarum, Jan., Febr., Majo

(Wrmg.).

13. P. blepharocnemis Mart. Kcke. I. c. 376.

Var. (i Kcke. 1. c. 377.

scentes.

In campis adMugidasCruzes prov. S.Paulo, Novembri

(Lund).

14. P. Lundii Kcke. I. c. 385.

15. P. catvus Kcke. I. c. 391.

lucida sec. cel. Warming), cartilaginea, plana, 4—5 poll. longa,

medio usque 6 lin lata. Pedunculi usque 18-pollicares. Vaginæ

folia superantes usque 6-polIicares. Capitula primum albido-,

dein flavido-villosa (pilis bractearum flores stipantium nec non

perigoniorum exteriorum densissimis persistentibus), in superficie

involucrantes primum fusco-virides, dein obscure fuscæ. Flores

seque villosis.



16. P. lanceolatus Kcke. I. c. 395, var.

Folia angustioria, quam 1. c. a me descripta, l 1/«—

3

(Species 117—125 in Mart. (1. Brasil. a me enumeratæ

(Wrmg.).

17. P. consangvineus Kcke. I. c. 411, var.

Differt a speciminibus 1. c. a me descriptis bracteis involu-

wantibus glabris, subacuminatis. — Hæc etiam species et- affines

1. c. a me sub num. 138—141 enumeratæ forsan tanquam varie-

tates conjungendæ sunt.

In collectionibus cel. Glaziou n. 3618, e vicinia Rio de

Subgen. Trichocalyx Kcke. 1. c. 421.

18. P. flavescens Kcke. 1. c. 423.

In collectionibus cel. Glaziou n. 3619, e vicinia Rio de

Janeiro, et n. 4283 e Serra dos Orgaos. Differt n. 4283

Subgen. Thysauocephahis Kcke 1. c. 429.

19. P. xeranthemoides Mart. in Reg. Flora 1841, Beibl. 61,

e. I. c. 432.

é, Nov. 0. (Lund).

Subgen. Psilocephalus Kcke. 1. c. 451.

20. P. spadiceus Kcke. I. c. 452.

Ad lacura Lappinha prope Lagoa Santa, Julio et Augusto
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21. P. Widgrenianus Kcke. 1. c. 454.

Folia juniora speciminis alicujus leviter puberula, iito calva,

Julio (Wrmg.).

22. P. Fischerianus Kcke. I. c. 455.

23. P. nitens Kth. En. 111, 536.

Var. « Kcke. 1. c. 456.

In paludibus Batataés et Franca, Junio et Julio (Lund).

In ripis ad lacura Lagoa Santa, Majo—Augusto (Wrmg.).

Subgen. Carphocephalus Kcke. I. c. 465.

24. P. caulescens Kth. En. III, 537.

Var. b subvar. ø Kcke. 1. c. 466.

Ad ripas et in udis ad Lagoa Santa, Majo— Augusto

(Wrmg.).

Var. 6 subvar. é Kcke. I. c.

Minarum, Junio (Wrmg.).

25. P. appressus Kcke. J. c. 468.

Folia infima specinainum glabriuscula , interdum longiora

lanceolato-linearia patentia vel patentissima , nec re vera recur-

vala (loco natali humidiore?).

Ad Lagoa Santa, Julio, Aug. (Wrmg.).

Eriocaulon L. gen. 100.

Subgen Eueriocaulon Kcke. i c. 180.

VI, I, 628.

In ripis ad lacum Lagoa Santa, Februario (Wrmg.).
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2. Er. modeslum Kth. En. 547.

In gpecimine quodam perigonii mascoii exterioris partes

aliquo perigonii interioris partes 4, tria minora; stamina 7; oc-

tavum enira quarto petalo oppositum deest.

abundans Febr., Aprili, Majo, Novembri (Wrmg.). In solo minus

(Wrmg.).

39 Fam. Cuscutaceæ Lindl.

Exposuit Aug. Progel, med. doctor.

Lindl. Nat. Syst. 230. Veg. Kingd. 3 ed., 633. — Mart.

fl. Bras. Cuscutaceæ 372. — Convolvulacearum tribus Cuscuteæ

Choi.sy in DC. Prodr. IX. 452 et in Mem. Soc. Hist. nat. Genev.

IX, p. 2, 180.

Cascuta Tournef. Inst. 422.

Linn. Gen. VI ed. n. 170. Choisy in DC. Prodr. IX p. 452,

id. in Memoires de la soc. d'hist. nat. de Geneve IX, p. Il, 180,

t. 2—5. Mart. Fl. Bras. 1. c. 373.

capitatis distincto, adscribendæ).

1. C. incurvata Prog. in Mart. Fl. Bras. i. c. 379, tab.

126, f. 4.

Caules subsimplices filiformes, uti flores in sicco pallide

rufescentes. Glomeruli multiflori , 1— l 1
/« decimetr. in diametro.

Flores dense glomerati subsessiles, 2—

2

1
/.* millim. alti. Calycis

turbinati lobi trigono-ovati
,

apice inflexi, obsolete carinati. Co-

rollæ subhyalinæ albidæ lobi reflexi apice rufescente inflexi.

Stamina corollæ lobis paulo breviora, erecta. Styli crassiusculi

longitudine ovarii; stigmata capitata vix exserta. Capsula 3 millim-

alta, globosa, hyalina, superne nuda, stylis demum subulatis fere
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40 Fam. Thymelæaceæ (Juss.) Meissn.

Exposuit Eug. Warming, phil. dr.

Funifera Leandro.

1. ¥. utilis Leandro; Meissner in DC. Prodr. XIV, 525

et Martii Flora Bras. 14, 67. Lagetta funitera Mart. Nov. Gen.

I, t. 34.

Rio de Janeiro: in virgultis ad Morro do Castello, Maio

florens (Lund); in silvulis et virgultis montis Corcovado usque

ad cacuraen; frutex 5—8-pedalis; Maio, Juniu flor. (Wrrag.).

Glaziou n. 860.

Daphnopsis Mart.

Nov. gen. I. 65. Meissner in DC. Prodr. XIV, 520, et Mari.

FL Bras. 14, 65.

1. D. utilis ii. sp., glaberrima, foliis pergamaceis, oblongis





41 Fam. Pontederiaceæ A. Richard.

Kxposuit Eug. Warming.

Heteranthera Ruiz et Pav.

i. H. zosteræfotia Mart. Nov. Gen. I, 7, t. 3. Seubert

in Fl. Bras. Pontederiaceæ, p. 87.

Ad Lagoa Santa in aquis stagnantibus , haud infrequens.*

Floret mensibus æstatis pluviosæ calidæ.

Folia fere semper phyllodia sunt, linearia, merabranacea,

parallelinervia • ); in specimine unico laminam veram vidi firmio-

*) Cl. Schlechtendahl in .Abhandl. d. Naturforsch. Gesellschaft zu Halle-,

Vol. VI, 1862, dicit H. zosteræ/oliam Mart. a Schallera graminca

(Schreb.) foliis uninemia differre, quod certe non accidit.
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hactenus descriplis congruit, quara ob causam et quia species

hujus familiæ in herbariis asservatæ magnas difficultates deler-

minationi et descriptioni exactæ præbent descriptionem uberiorera

et icones ad plantam vivam delineatas publicare utile judico. Si

fallor et planta, cui nomen „P. Lagoensis" in honorem oppiduli

attamen descriptione extensa cognitioni ejus aliquid addere spero.

Planta aquatica, perennis, ramis natantibus. Rami subteretes,

crassitie pennæ anserinæ, internodiis summis fere bipollicaribus,

glabri. Folia petiolata ex aqua erecta, nunc quoque (inferiora

longissime petiolata) natantia; quæ nullam inflorescentiam sufful-

ciunt petiolum habent 15— 19 cm. longum, basi vaginæ stipulaceæ

membranaceæ 5—7 cm. longæ parte superiore dimidia liberæ

adnatum; quæ autem in ramis florentibus bifoliis collocala sunt

petiolum habent 3—5 cm. longum, et basi vagina omnino adnata

3—5 cm. longa instructa sunt. Lamina ovata v. elongato-

subrotundata, basi in petiolum paullo attenuata acuta, nullo modo

cordata, 4—5 cm. longa, 2'/2—3 cm. lata, coriaceo-pergamena,

subtus pallidior. Rami fiorentes bifoliati, altero folio frondoso

supra jam descripto, altero summo spatham efformante. Inflore-

scentia spicata ante anthesim spatha inclusa
;
spatha internodio8—

H

cm. longo („pedunculo inflor."), a folio frondoso rami florentis se-

juncta, basi ima tubulosa v. fere libera, dein explanata, oblonga,

ipsa sessilis, c. 5— 7-flora (o: l-f-2 + 2 + 2), Qore infimo ad

basin spathæ, reliqui cruciatim suboppositi, in incissuris rachidis

glflbræ sessiles, ebracteati, paribus internodiis circiter semipollican-

bus compressis sejunctis. Perigonium irregulare, infundibuliforme,

ringens, diametro limbi pollicari et ultra, extus inprimis in tubo

longe albido-pilosum, coeruleum lacinia postica solum infra me-

stens- Laciniæ exteriores anguste lanceolato-ob longæ, duæ posticæ





Om en hidtil ubekjendt Knogle i Hovedskallen hos

Turakoerne (Musophagides, Suodev.),

med nogle Bemærkninger om de lignende Knogler hos andre

I et for kort siden udkommet Arbeide om Bygningen af Fuglenes
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for Slægten C<>r<jthaix, den anden viser sig hos Musophaga, den

tredie endelig hos Corythæola og Schizorhis. Forskjellen i Knog-

lens Form hos de tvende forste Slægter er imidlertid kun meget

og af en væsentlig anden Form end hos hver af hine, og i den

Overensstemmelse, som saaledes i den Henseende finder Sted

mellem Schizorhis og Corythæola tor man sikkert see et ikke

uvigtigt Fingerpeg til en rigtig Vurdering af den sidstnævntes

Affiniteter. Hvis man ikke vil foretrække at lade Slægten Cory-

thæola gaae ind og henfore dens eneste Art, Levaillants

.,Turaco géant«, til Schizorhis-S\æS len (hvad jeg anseer for det

med denne Slægt end med Corythaioc, til hvilken de allerfleste

la nis Fugl Plads hlandt Corythaix- Arterne Corythæola cri-

typiske Schizorhis-Arter. Maa det endog indrommes, at den hvad

med disse, saa viser tillige en Betragtning af samtlige Turakoer,

at de fra Næbet hentede Særkjender ere noget vaklende selv inden-

for samme Slægt, og naar Alt tages i Betragtning er det kraftige,

store Næb hos Corythæola neppe saa forskjelligt fra Schizorhis-

Næbet som fra Cøn/f/»ata;-Næbet ; nærmest kan det maaskee siges

at komme Næbet hos Musophaga. i denne Slægt stiller Sun-
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devall'8) derfor ogsaa Fuglen uanseet de Afvigelser, den frem-

byder i andre Henseender, og vil man opretholde Slægten

Corythæola, maa den under alle Omstændigheder faae sin Plads

mellem Musophaga og Schizorhis ; det kan ikke være rigtigt at

fjerne den fra denne sidstnævnte ved at skyde Musophaga og

Corythaix ind mellem dem.

Knoglens physiologiske Nytte og Bestemmelse lader sig

vanskelig angive med nogen synderlig Sikkerhed, saalænge man

ikke har havt friske Fugle til Undersogelse. Saameget synes

imidlertid ialfald at fremgaae af dens Stilling, at den neppe kan

være af nogen stor Betydning som Beskyttelse af Oiehulen og

Oiet; dertil strækker den sig altfor langt ned under dettes Ni-

veau. Derimod hjælper den aabenbart til en bedre og fuldstæn-

digere Begrændsning af det Bum mellem den egentlige Hjerne-

kasse og Næbet, som indesluttes fortil af delte sidste, bagtil af

Taarebenet og Siebeensvingen, udad og nedad af Aagbuen og

det. Brandt har med Hensyn til det af ham opdagede

ligviis ogsaa staaer i et vist Forhold til og Forbindelse med Lugte-

redskabet; det Samme tor ialfald med ligesaa stor Grund for-

modes om Knoglen hos Turakoerne, og en hos en anden Fugl

(Rhinortha chlorophasa) gjort Iagttagelse, som senere skal blive

omtalt, synes at bestyrke denne Formodning.

Det staaer tilbage lidt nærmere at sammenligne den her be-

skrevne Knogle med de lignende, som man allerede tidligere var

bleven opmærksom paa, nemlig Brandts ossicutum lacrymo pala-

tinum og det af Dr. Magnus opdagede os uncinatum, samt en-

delig tilfoie et Par Bemærkninger om disse sidstnævnte Knogler.

Turakoernes Knogle afviger fra begge de andre ved sin faste Forbin-

delse med Aagbuen, en Forbindelse, fra hvilken den af Brandt

fundne Knogle afskjæres derved, at selve Taarebenets nedstigende

Stockholm 1850, S. 160.
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Green hos Fregatfuglcn og Stormfuglene naaer ned til og stotter

sig paa Aagbuen og derved her trænger Knoglen længere indad,

aquilus (L.), forresten forholder sig, hvad dets Forbindelser an-

gaaer, ndiagtigt som Turakoernes Knogle; hos denne Fugl er

den storste Deel af Siebeensvingen brusket, og til Randen af

denne bruskede Deel er Knoglens skraat afskaarne, overste Rand

heftet fast i hele sin Brede; i ringe Afstand fra dette Stottepnnkt

er Knoglen dernæst i et langt Stykke noie forbunden med den

indad vendende Rand af Taarebenets nedstigende lodrette Green

trosen (Oiomedea brachyura, Tpmm.) er Forholdet lidt forandret;

Knoglen har nemlig her opgivet sin Forbindelse med Siebeens-

vingen og er oventil kun fæstet til Taarebenet, men er iovrigt

forholdsviis ikke mindre end hos Fregatfuglen. Hos Skrofen (Puf-

finus anglorum) er Knoglens Forbindelser de samme som hos Alba-

noget forskjellig Form; og hos en Stormsvale (Procellaria oeeanica,

Kam) skal endelig ifolge Brandts Angivelse Knoglen selv

Plads. Der lader sig altsaa paavise en uafbrudt Række Over-

gange fra den hoieste Udvikling af Knoglen hos Turakoerne

gjennem Fregatfuglene til det sidste ligamentose Spor til den hos

Medens man saaledes hos Stormfuglene seer Knoglen fjerne

benets nedstigende Green, holder det lille o« uncinatum hos

opgiver den med Taarebenet, en naturlig Folge af, at dette Beens

nedstigende Green er spinkel og kort og ganske fortrængt fra

Oiehulen af den meget store Siebeensvinge. Men Knoglens
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den yderste Spidse af Siebeensvingen
,

og endelig er dens ne-

nedsligende Green og til Ganebenet; den har derhos ikke som

zontale sig nærmende Stilling. Knoglen er saaledes her i Grun-

den ganske fjernet fra Oiehulen, og denne Omstændighed gjo'r det

saameget sandsynligere, at Krogbenets Betydning, saaledes som det

allerede i det Foregaaende er antydet, snarest maa soges i den

Nytte, det kan yde Lugteredskabet og de med dette i Forbin-

delse slaaende Huulheder. I en lignende Stilling har jeg ende-

lig ogsaa iagttaget Knoglen hos Eudynamys orientalis (l.), altsaa

hos en Fugl, som henfores til en anden Underfamilie af Gjogene end

Rhinortha- Slægten; men Knoglen er her kjendelig storre end hos

denne sidstnævnte og tillige af en noget forskjellig Form.

Denne Krogbenets spredte Forekomst ikke blot indenfor

Fugleklassen i *det Hele, men selv indenfor visse Familier er

paafaldende nok. I visse Tilfælde kan Knoglens Mangel være

en Folge af en stærk Udvikling af Siebeensvingen og Taarebenet;

thi naar enten een at disse Knogler eller begge i Fællesskab ere

Oiehulen og det trekantede Rum mellem denne og Næbet, er

det naturligt at Krogbenet falder bort. Men denne Forklaring kan

langt fra altid gjores gjældende, og overskuer man den Række Fugle,

hos hvilke Knoglen hidtil er funden, er det ganske vist vanske-

ligt at forstaae, hvorfor just disse i Levemaade og Bygning ind-

byrdes saa forskjellige Former skulle være forsynede med den.

Det ligger derfor nær at sporge, om ikke Krogbenet raaaskee

forekommer langl oftere hos Fuglene, end man veed og hidtil kun

er blevet overseet? Jeg maa imidlertid tilstaae, at jeg ikke har

kunnet finde Spor til det hos et temmelig betydeligt Antal Fugle-

slægter, som jeg til den Ende har undersogl. Kun hos en bra-

ve! ikke el virkeligt Krogbeen, men dog en Slags Repræsentant
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for del i en seglformigt krummet, spids tillobende Udvæxt, 4 til

5 Millimeter lang og tynd som den fineste Sytraad, der udspringer

fra den indad vendende Rand af Taarebenets nedstigende Green og

boier sig nedad mod Ganebenet (Tab. VII, Fig. 4 og 4 o). Denne

Udvæxt synes godt at kunne, ligesom Krogbenet, tjene til Befæ-

stelse for den Hinde, som udfylder det meget store Gab hos

Taarebenet, og saaledes adskiller Oie- og Næsehulen fra hinanden.

23
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Forgreningen hos Pontederiaeeæ og Zostera.
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Endlicher, Genera plantarum, 1836-40, om Pontederia-

ceernes Familie, S. 138: „Flores e vaginis tubulosis oblique

under Ponlederia, Gen. Nr. 10S8.

Nogle af de nyere Forfattere ere komne bort fra denne An-

skuelse og have seet, at hvad de ældre beskrive som en Blad-

stilk, er en Gren, idetmindsle for den nederste Dels Vedkom-

mende: Kanlh t. Ex. beskriver og benævner de ældre Forfatteres

nojere lndgaaen paa Forgreningsmaaden, en morfologisk Betragt-

ning af den lindes intelsteds, selv ikke bos Se uh er t i hans

Bearbejdelse af Pontederiaceernc i Martins's „Flora Brasiliensis".

Her hedder del l. Ex. om hele Familien: „Inflorcsccntia e fobi

fulcrantis vagina laleraliter prodiens vel sublerminalis
,

spatha

propria, plernmque vaginante, sufftilla«. Om Eirhhornia: „ln-

monophylli, supra medium e basi petioli cyrabiformi inflore-

scentiam spicatam eminentes". — Hvorvidt denne Beskrivelse er

riglig vil fremgaa af det Folgcnde.

Forgreningen studeres bedst paa Arter med svommende

Stængler og forlængede Stængelstyklver, som Eichhornia azurea (Sw.) •

Kuntb eller Poniederia Lagoensis Warmg. (Tab. VI). I hosslaaende

Figur (S. 344) gives en lidt skematiseret Skizze af Forgreningen paa

tilvokset Akselblad-Skede; delte Blad „bærer« ingen Blomsterstand.

Derpaa folger tilsyneladende et nyt bovblad (/'), hus Akselblad-

Skede
(f*) cr helt frigjort, og hvis Stilk spalter sig paa Midten, saa

al Blomsterstanden med sit Hylsier (s
1

)
springer frem deraf; saa

folger et lignende Lovblad (/-); derpaa et (|
s
) som det aller-

nederste: derefter et som det andel og trcdie, o. s. v.
;

de fol-





raonopodiale Hovedakse røaa opfattes som el Syinpodiuui. Hver

(med Bladstilling */«, saavidt jeg kan se): et hindeagtigt Nedre-

blad (/); et eller to (til flere?) Lovblade (/), som, naar del

undtages, der er stillet lige nedenfor Hylsterbladet, have en stærkt

udviklet hindeagtig, tildels fri Akselblad-Skede; og endelig Hyl-

Nedrebladel (f) er Forblad for hvert Skud og vender paa sædvan-

lig monokotyledon Vis sin Ryg ind mod Moderaksen; det hele

usædvanlige Forhold indskrænkes da til, at hver Knop i Plantens

florale Region forskydes et Stykke op paa Moderaksen og usur-

perer dennes Vækstretning. Paa den vedfojede Skizze sees af

den forste Akse kun de to Lovblade (i
1 og i

1

)
ug Blomsterstanden

;

den næste Akse (II) har Forbladet der sidder lige ved Skud-

dets Grund, Lovbladet P og Blomsterstanden; men istedenfor at

udspringe i Akselen af nederste Lovblad, i
1
, sidder den paa

Stængelens Side. Den 3die Akse (HI) har to Lovblade, men er

ellers bygget som de andre, o. s. v. — Til Gunst for denne Foi-

klaringsmaade tale alle Biadstiiliugslorholdcne
,

og at en Aksel-

knop forskydes et storre eller mindre Stykke hen ad Moderaksen

er jo et saa almindeligt Fænomen, at det ikke kan forundre os

at træffe det her og sammen med Sympodiedannelse.

Det er interessant, at man træffer en i endog paafaldende

Grad analog Forgreningsmaade hos Zostera. Medens Akselknop-

perne i den vegetative Region forskydes i hele Stængelstykkets

Længde og derfor sidde lige und-r det næstiVilgende Blads Grund,

forskydes Knopperne i den florale Region kun el Stykke med

samtidig Ran af Hovedaksens Retning og Sympodiedannelse.

Ho fm eister har omtalt dette*), og jeg maa ganske bekræfte

hans Iagttagelse ifolge Undersogelser paa Zostera mimr (Nolte).

Bladstillingen er som hos Ponlederiaceerne. Hvert Skud
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i den florale Region begynder med et helt omskedende Forblad,

der som Pontederiaceernes vender Ryggen mod Moderaksen og

har en Midtribbe og to Sideribber, der foroven forenes bue-

formigt; dets Rand er næsten lige afskaaren, og det er en hojst

ubetydelig Smule, det er hojere indad mod Moderaksen end til

de andre Sider; derpaa folger el Lovblad, hvis ikke omskedende

Nedredels Rande omfatte Blomsterstanden; det Hylster, som

Pontederiaceerne har, mangler Zostera dog, men dette er ogsaa

den eneste væsentlige Forskjel i Forgreningen. Det er saaledes

ikke blot deri, at Knopperne forskydes, men ogsaa i de enkelte

i Sympodiet indgaaende Aksers specielle Opbygning, at der er en

Naar Zostera minor (Nolte) i Haandbogerne angives at have

i-ribbede Blade i Modsætning til Z. major, der har 3— 5-ribbede,

da er dette urigtigt; den har 3—5 ved tydelige Tværribber for-

som i Forbladet, og desuden lindes mod Rygsiden et stort Antal

Om Forgreningen nu iovrigt foregaaer ved en Klovning eller

Deling af Vækstpunktet, eller om Knopperne anlægges som ægte

Akselknopper, er Noget, som den specielle Undersogelse af Ud-

viklingshistorien forhaabentlig senere vil vise mig, ialfald hvad

Zostera angaaer.



Videnskabelige Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobeiihavn.

1871. Udgivne af Se.skahets Bestyre.se. Jjf. 23—25.

Om nogle fossile Blade fra Oen Sachalin.

Synes at være det hyppigst forekommende Blad; det op-

p. 68).

Hertil horer Tab. VIII, Kig. I b, svarende ti! det paa Tal). XIX

af „Baltische Flora« afhildede Blad. Det maa have været stort

og bredt; dets Grund er stumpt afrundet, dets Band for storste

som paa Bixhoft-Bladet og afgive temmelig stærke Terliærnerver.
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Ogsaa fra Alaska har jog faaet et aldeles lignende Blad,

som jeg har afbildet paa Tab. III, Fig. 8 af „Flora Alaskana".

Det paa Tab. VIII, Fig. 2 afbildede Blad er mindre; Sekun-

dærnerverne udspringe under noget mindre Vinkler, lobe i svagt

buede Linier ud i Tænderne og afgive enkelte Tertiærnerver, der

ligeledes lobe ud i Tænder. Paa et Sted ere Tænderne vel

vedligeholdte: Bladet er dobbelt-tandet ; de stærkere Tænder op-

tage Sekundærnerverne, de mindre Sidetænder Tertiærnerverne.

Felterne udfyldes af fine Smaanerver.

b) A. Kefersteinii longifolia Hr.

Til denne Form regner jeg de paa Tab. VIII, Fig. 1 a og 3 a

afbildede Bladlevninger, der rigtignok kun ere ufuldstændigt ved-

ligeholdte. Disse Blade vare sandsynligvis længere og smallere

end de forrige, og Sekundærnerverne udspringe under noget

Hånden skarpt dobbelt-tandet, hvorimod Tænderne ere mindre

i . !.;. .
' ie de her kun meget ulydeligt vedlige-

Den i Fig. 3 c afbildede Bladstump er ubestemmelig.

2. Salix varians Goepp. Tab. VIII, Fig. 3 b.

mer meget godt med Blade af den nævnte Art, navnlig med de

Blade fra Alaska, som jeg har ladet afbilde paa Tab. III, Fig.

1—3 af „Flora Alaskana". Sekundærnerverne lobe i stærke

Buer, der fortil træde i Forbindelse med hinanden; Kanden er

ligeligt besat med skarpe, men smaae Tænder.

3. Acer sp. Tab. VIII, Fig. 4.

Kun en Bladstump foreligger, der ikke tilsteder nogen nær-

der alle udsprang fra Bladgrunden og udsendte tre temmelig

stærke Sekundærnerver; det var sandsynligvis femlappet og Side-

lapperne atter lappede. Hist og her synes grove Tænder at





Tandsættet og Tandskiftet hos Pindsvinet

(Erinaceus europæus).

J. Sahlerlz.

(Meddelt den 1ste December 1871.)

(Hertil Tab. IX.)

Undersogelser og Arbeider er gjort saa store Fremskridt med

Tandsæt, er der dog en Del Dyr af denne Klasse tilbage, hvis

Tandrække frembyder saadanne Vanskeligheder, at de forskjellige

Forfattere endnu ikke have kunnet blive enige om dens ret.e

Hvad der navnlig lægger Hindringer ivejen for en riglig

Opfattelse af disse Dyrs Tandforhold, er det, at Sommen mellem

Overkjæben og Meliemfcjæben hos mange af dem saa tidligt

udviskes, og at Mælketandsættet og Tandskiftet ere saa ufuld-

stændig kjendte.

Skjiindt Pindsvinet (Erinaceus europæus M, den slorste

af vore indenlandske Repræsentanter for Inseclivorernes Orden,





op-

rundet skfrp end spids. Mellem Tænderne paa hojre og venstre

saa at de, hvor de' nærme sig hinanden mest, kun ere fjernede 2 til

3 Mm. fra hinanden. Ofte ere Tænderne stærkt slidte paa den

bagre-indre Side.

Den mellemste Tand paa hver Side af Mellemkjæbehr-nrl

varierer i Hojde, udenfor den benede Kjæberand, fra 2—2V« Mm.
Den har en enkelt tynd Rod af omtrent 4 Mm.'s Hojde. Kronen

er stærkt opsvulmet lige under Tandens Hals; den er noget

sidetrykt med en stærkere hvælvet, ydre og en mere plan, indre

Flade. Fortil stode disse Flader sammen i en afrundet, bagtil

i en skarpere Kant, ved hvis Grund der ofte, navnlig hos indi-

vider med mindre slidte Tænder findes en lille Knude. Tanden

sidder ikke ved Siden af, men bagved den for omtalte.

Den tredie Tand i Mellemkjæben har en Hojde udenfor den

enkelt tynd Rod*) og en under denne stærkt opsvulmet Krone,

der har Form som en tresidet Pyramide med en ydre hvælvet, en

indre -forreste svagt hvælvet og en indre-bagre
,

svagt udhulet

Flade; den forreste-ydre Kant er afrundet, den forreste-indre,

bagre indsvejede Kant er skarp.

De 7 Tænder i hver Side af O v e rkj æ b e ri benævnes forelobig

med deres Nummer i Rækken forfra bagtil.

Tanden I har i Reglen en Hojde**) al omtrent 3 Mm. og

tynde Rodder, snart en enkelt tyk Rod, paa hvilken dog en

Længdefure antyder en Tvedeling***). Kronens Form er noget
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Tanden IV er flcrrodet.*) Dens Hojde kan naae 5 Mm.,
dens Længde or i Reglen 4— 4'/4 Mm. og dens storste Bredde

omtrent 5 1
/« Mm. Dens Grundflade er uregelmæssig firkantet og

omgivet af en temmelig stærkt fremtrædende Emaillekrands **). Fra

denne Grundflade hæve sig tre Takker, en ydre og to indre.

Den ydre Tak er den hojeste og danner en tresidet Pyramide

med en skarp Dagkant, som fra Spidsen af Pyramiden forst

falder stejlt ned mod Grundfladen, men derpaa danner en skarp

Vinkel og fortsætter sig skraat bagtil og udad tik Tandens ydre

Baghjorne. Indenfor denne Taks forreste-indre Kant sidder den

den -forreste ved et* Indsnit langs Tandens indr/ Side. Den

ydre er adskilt fra den; begge vod en dyb Dal, som helder

storste Bredde bagtil.

Tanden V er flcrrodet omtrent som den foregaaende. Dens

Hfijdc cr omtrent 3' a Mm . Længden 5 og den storste Bredde, som
falder mellem de bageste Bjorner, li Mm. Paa en lidt skjæv

firsidet Grundflade hæve sig fire Takker, to storre ydre og to lavere

indre. De to ydre ere adskilte ved en dyb Kløft, men den

forreste er forbundet med den forreste Indertak ved en skarp Ryg,

som fra dens forreste-indre Kant lober over til forresle-ydre

Kant af den forreste Inderlak
,

og fra bageste - indre Kant af

denne lober en lignende skarp Ryg i en Bue tvers over Tanden

hen ti! forreste-indre Hjørne af den bageste Ydertak, og der

bliver saaledes en dyb Dal, begrændset af disse tre Takker og

de dem forbindende Rygge. Den bageste Indertak er den

indre Side af Tanden, men fra dens forreste^ydre Kant udgaaer

Spids. Den

bageste skarpe Kant af den bageste Vdrrtak sænker sig forst

stejlt ned mod Tandens Grund og danner derpaa en skarp

Vinkel, idel den forisætter sig som en skar,. Ryg skraat udad

og bagtil til Tandens ydre Bagiijorne.

Tanden VI naacr en Ilojde af 3 Mm., en Længde af om-
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trent 4 og cn Bredde af 5 Mm. Ogsaa denrie har flere tildels

sammensmeltede Roddcr og en skjæv, firsidel Grundflade, der
omgives af en Emaillckrands. 1 det væsenlige ligner den den

krandsen i forreste-ydre Hjniin dannei m hemspringende lille

Spids er udvisket, den skarpe Ryg fra bageste Ydertak til ydre

Baghjorne er næsten hm te. <»u fm lillekrandscn danner her kun

Tanden VII naaer en Hojde af omlrent 21
/, Mm., cn Længde

af 3V<. og cn Bredde af 2 Mm. Den har to sammensmeltede

baglil og indad. Den har lo ved en skarp Tverryg forbundne

Takker, af hvilke den indre baade er hojest og sværest.

1 Underkjæbcn har Pindsvinet S Tænder paa hver Side,

Tanden 1, der naaer en Hojde af 5 - 6 Mm. er retlet skraal

fremad i Kjæben og har sin enkelle Rod indenfor Kjæbebenets

ydre Væg og tæl op til Symphysen. Den er noget sidclrykl,

lidt bagtil drejede Hade. Den uslidte Tand er mere afrundet og

tilskærpet end spids. Hojre og venstre Tand ere adskille ved

Tanden II har en enkelt boj og meget tynd Rod, over hvil-

ken Kronen pludselig udvider sig megel stærkt, navnlig fremad.

Den er omlrent 2 Mm. boj og 2' < Mm. lang. For ret al op-

fatle Formen af denne Tand maa man betragte den paa megel

unge Dyr, og man finder da, at den Kn,

Kronens Basis, paa den ydre Flade danner en nedad convex Bue,

der fortil næsten lofter sig op til Tandens hojeste Spids, og

baglil danner en lille, men tydelig Hæl; seet ovenfra frcm-

lo fortil convergerendc, ophdjede og buede Bygge, men de For-

andringer, som Kjæbevæxten og Slidet fremkalde, vise sig baade

8

Tanden° II/ bliver mellem 2 og 3 Mm. boj og er omlrent

3 Mm. lang og 2 Mm. bred. Ogsaa denne har en enkelt megel

tynd Rod, og dens Krone er stærkt op- M

Oprindelig har Kronen Form af en noget sidclrykl og krum
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omtrent 2 Mm. hoj, 2,
/a Mm. lang og 2 Mm. bred. Kronen

danner en tresidet Pyramide paa en bagtil heldende Grundflade

og har bagtil en lille fremspringende Hæl.

Tanden V naaer en Hojde af 4 Mm., en Længde af 3^4 og

en Bredde af %% — 3 Mm. Den har to Rodder, og paa en

anden ved en indadtil stærkt heldendc Dal. Fra Toppen af den

forreste Spids lober den bageste-ydre Kant skarpt ned og moder

den forreste skarpe Kant af den bageste Tak i Form af et V; den indre

Kant af den bageste Tak danner en skarp heldende Ryg, som

lober tvers over Tanden til dens indre Flade og der danner en

lille Spids, idet den bojer sig brat fortil og nedad og modes

med indre Bagkant af forreste Tak i Form af et V. Den

bageste Flade af denne Tak falder stejlt ned mod en tydelig

bred, men kort Hæl, som bagtil begrændses af en lav, men skarp

Emaillelinie.

Tanden VI bliver omtrent 4 Mm. hoj, 5 Mm. lang og 3"/4

—4 Mm. bred. Den har sin storste Bredde bagtil, og dens

Krone er forsynet med fem pyramidedannede Takker, en forreste,

dens Kanter lober den ydre-bagre som en skarp Ryg i en udad

convex Bue helt op langs forreste Kant af den ydre Mellem-

tak; denne er ved en V-dannet Kloft skilt fra den indre Mel-

lemlak, og disse tre Takker indeslutte en smal, fortil og indad

heldende Dal. Bagtil faide de to Mellemtakker stejlt ned mod

en bred tresidet Dal, som adskiller dem fra de to bageste

Takker, af hvilke den indre er den storste og vender en noget

til Foden af den foran siddende Tak, og en bagre-ydre Kant

danner en noget nedbojet Ryg, som sætter denne Tak i Forbin-

delse med den ydre Bagtak.

Tanden VII bliver omtrent 3 Mm. hoj, 4>fe Mm. lang og

31
/« Mm. bred, er altsaa noget mindre end den foregaaende,

men gjentager for (ivrigt næsten ganske dennes Form, kun er den

forreste Tak her blot antydet ved Sammenstodspunktet af to

skarpe Bygge, som udgaae fra de forreste Kanler af Mellem-

lakkerne og convergere fortil. Der er en forreste og en

bageste Rod.

Tanden VIII varierer i Hojde mellem 2 og 3 Mm., i Længde

mellem 2 og 2Vz Mm. og er omtrent 2 Mm. bred. Bagtil paa

dens Krone findes to Takker, adskilte fra hinanden ved cl V-dan-

net Indsnit; den ydre Tak er den sværeste, og fra dens forreste

Kant lober en svagt hævet skarp Byg i Bue hen til Tandens

forreste Hjiirne og bcgrændser tilligemed Takkerne en indadtil

heldende Dal. der danner en Bue med Convcxitcten fortil.
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enkelte Tænder, dels fordi jeg orrskede at karakterisere hver af

heder, den være end nok saa ubetydelig, er uden Betydning for

"Tomlen VM Underkjæben virker mod Tænderne IV og V i

Overkjæben. I), i.

^

M ,
> . I * i .

^
M' v,,k, s „„„,,,,.
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Rovtand i Underkjæben hos Carnivorerne virker dels mod Over-

kjæbens Rovtand og dels mod dens Knudetand. Den store ydre

Tak paa Overmundens Tand IV glider ogsaa her klippende ned

paa den ydre Side af forreste Mellemlak paa Und.

Tand VI, og hvis man i Pindsvinets Tandsæt vil soge de Tæn-

der, der ere homologe med f. Ex. Hundens Rovtænder, bliver

det baade efter Formen, og som det senere skal blive visl, efter

Udviklingsgangen*) netop Overkjæbens Tand IV og Undermun-

der gribe sammen, i det enkelte, saa passer den forreste Tak

paa den her omhandlede Underkjæbetand ind i det Udsnit, som

paa Overkjæbens Tand IV adskiller de to indre Takker; den

ydre Mellemtak griber ind i den bagtil heldende Dal paa

denne Tand; den indre MelJemtak udfylder Rummet paa den

indre Side mellem de to nævnte Overkjæbetænder, og Dalen

mellem disse tre Takker udfyldes af den bageste Indertak paa

Overkjæbens Tand IV. Af de to bageste Takker griber den

ydre ind i Dalen mellem de to ydre og forreste Indertak paa

Tanden V i Overkjæben; den indre griber ind idet Indsnit, som
paa Tandrækkens indre Side adskiller Overkjæbetandens to Inder-

fyldes
'

safledes af forreste Indertak paa Overlæbens Tand V,

medens Kloften mellem de bageste Takker udfyldes af den

buede skarpe Ryg, som danner den indre-bagre Grændse for den

dybe trekantede Dal paa denne sidstnævnte Overkjæbetand.

Tanden VII i Underkjæben virker mod Tænderne V og VI

i Overkjæben paa lignende Maade, idet dens forreste Tak sam-

men med den indre Bagtak af den foregaaende Tand tjener

til at udfylde Indsnittet mellem de to indre Takker paa Over-

kjæbens Tand V; af de to mellemste Takker udfylder den indre

Rummet mellem Overkjæbens Tænder V og VI, medens den

ydre passer ind i en trekantet Dal, som begrændses af de to

bagre Takker og den skarpe Ryg til ydre Baghjorne af

Overkjæbens Tand V samt den forreste Rand af Overkjæbens Tand

VI. De to bageste Takker passe ind i den forreste trekantede

Dal og Indsnittet mellem de to indre Takker paa Overkjæbens

Tand VI.

Tanden VIII i Underkjæben passer endelig saaledes ind

mellem Tænderne VI og VII i Overkjæben, al dens indadtil

heldende Dal svarer til den bageste-indre Tak paa Tanden

VI, og dens Takker udfylde Rummet mellem begge de nævnte

Overkjæbetænder.



at, som alt anfdrl, de enkelte Tænder ofte virke mod lo i den

modstaaende Kjæbe, og saaledes at Takker og Fordybninger paa

Overkjæbens Tandrække, og en svagt malende Bevægelse bliver

mulig. Alle de her beskrevne Formforhold sees imidlertid kun

lidt ved Sliddet. Dette udover nemlig snart en kjendelig Ind-

flydelse paa Tændernes Form.

UnderTygningen bevæge s Kjæberne malende mod hinanden.

Denne Bevægelse, som tilstedes ved Bygningen af Underkjæbe-

Overkjæben afslides paa den indre Side, medens Underkjæbens
Tænder VI og VII bære Slidmærket paa deres ydre Side; idet

Tænderne nu slides mere og mere, finder man paa meget
gamle Individer den Del af Tandrækken, som oprindelig danner

medens de bagre Tænder ere blevne flade, men saaledes at

Overmundens Tænder helde med Fladen skraat indad, Under-

mundens udad. Paa yngre Individer seer man, hvorledes de

skarpe Kanter paa Tændernes Takker under denne Bevægelse

dette skarpt frem ved den Maade, hvorpaa Overkjæbens Tand IV

Naar Munden er lukket i Hvilestilling, ligger Spidsen af Under-

Overmundens, at de ved en simpel Bevægelse op og ned ikke

Tænder i Overmunden altid slidte paa den indre-bagre Side og

Undermundens lige i den frie Ende, og ved at bevæge Kjæberne

malende mod hinanden vil man see, at disse Slidflader passe

nojagtig sammen.

Hvad Benævnelsen af disse det voxne Pindsvins Tæn-

Fortænder, da de have Plads i Mellemkjæben, og som

Hele; naar Talen derimod bliver om den næste Tand, Over-

kjæbens Tand I
,

afvige de forskjellige Forladere meget i









og ved at see, hvorledes han bruger Navnet Fortænder og Hjorne-

tand for Underkjæbens Tænder hos enkelte Dyr, f. Ex. netop hos

Pindsvinet, bringes jeg end mere til at troe, at han har været

mere ængstelig for at lade Pladsen være det eneste af-

gjorende med Hensyn til Underkjæbetændernes Tydning, end

da han fastslog Begrebet Hjornetand for Overmundens Ved-

den Tand Hjornetand, som i Overmunden sidder i Mellem-

være berettiget at kalde en Tand i Underkjæben Hjornetand,

naar den har Plads enten lige paa det Sted, hvor Mellemkjæbe-

sommens Forlængelse vilde træffe Underkjæben, eller umiddelbart

foran dette Sted, saa at den kan gribe op foran Overkjæbens

Hjornetand.

Betragter jeg nu den hele Bække af Pindsvinehoveder, som

Forfattere -), som kalde dette Dyrs tredie Underkjæbetand Hjorne-

tand. Vel finder jeg nemlig hos ikke faa Individer denne Tand

Overmundens Forlænder, men dens Plads i Forhold til Mellem-

kjæbesommen og den Maade, hvorpaa Tanden er stillet hos

yngre Individer, hvor den virkelig griber op foran Overkjæbens
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saadanne. Den forreste Fortand (Se Kig. i, A, B, C, D og E) i

Overmunden havde en meget tynd bojet Rod, liggende tæt inden-

for Mellemkjæbens forreste Rand og ydre Væg, og ved at aabne

Kjæben paa den indre, mod Næsehulen vendende, Side kom en

Aflosertand frem, hvis bagre meget aabne Rodende ogsaa blev

synlig ved at opmejsle Kjæbebenets udvendige Væg omtrent i

Hojde med Roden af anden Kortand, medens dens Spids laa

lige i Kjæbebenets Overflade paa den indre -bagre Side af den

forreste fungerende Tand, der saaledes tydelig nok var en Mælke-

tand. Afloserlanden havde resorberet Mælketandens Rod bagtil,

saa at den var aldeles rendeformel. Ogsaa anden Fortand viste

sig at være en Mælketand, idet Kronhætten til dens Aflosertand

Side af Tandrækken i Ganetaget; Afloserlanden for denne

Mælketand havde nemlig sin Spids lige i Kjæbens Overflade

indenfor og lidt bagved Mælketanden, noget hen imod tredie For-

tand. Denne sidste svarede baade i Form og Storielse (3 Mm.

hoj) saa noje til den tilsvarende Tand paa det voxne Dyr, al

det tydelig nok virkelig var den blivende Tand, som her virkede

sammen med de to foran siddende Mælketænder, og der var da

heller intel Spor af nogen Aflosertand for den at finde. Dog

havde denne Tand en noget anden Stilling end hos ældre Dyr,

idet den sad drejet med sin bagre, skarpe Kant noget udadtil.

Hjornetanden var, som ovenfor allerede er sagt, lige ifærd

med at gjennembryde Gummen, da Dyret blev dræbt. Ogsaa

den var efter Storretse og Form at domme en blivende Tand

med en 3 Mm. hoj Krone og en 2V< Mm. hoj, aaben tveklovet

Forste Kindtand svarede ogsaa ganske til det ældre Dyrs

forste Kindland; den var endog ualmindelig stor, idet den ragede

3 Mm. hoj, tynd og noget krummet Rod, som med sin frie Ende

laa bagtil hen mod den næsle Tand. Denne, der, som alt er

anforl, afveg fra den anden Kindtand hos det voxne Dyr ved
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Mangelen af den indre Tak, havde Form af en tresidet Pyramide

med meget afrundet forreste-ydre Kant; dens Hojde var omtrent 2

Mm. og dens Længde lige saa stor. Roden var tildels resor-

beret af Kronhætlen til den Afloserland, som fandtes over den.

Over tredie Kindtand fandtes ogsaa en Afloserland, som allerede

havde en Del af sin Rod dannet foruden hele Kronhælten, og

som allerede havde resorberet en Del af den fungerende Tands

Rod. Baade anden og tredie Kindtand i dette Tandsæt vare att-

saa Mælketænder. Hvorledes den sidste Mælketand afviger i Form

er allerede fremhævet, og hvad dens Storrelse angaaer, da hævede

den hojesle Tak sig kun omtrent 3 Mm. over Kjæberanden. De

sidste tre Kindtænder svarede baade i Form og Storrelse til de

tilsvarende Tænder hos det voxne Dyr og vare tydelig nok bli-

vende Tænder.

Underkjæbens forste Fortand havde kun en Hojde af 3*/2 Mm.

over Kjæberanden, medens en 6 Mm. hoj Rod laa skjult i Kjæ-

ben indenfor dens ydre Væg og forreste Rand. Roden havde en

lille Aabning i Spidsen. Ved at aabne Kjæben paa den indre

Side kom en Afloserland tilsyne, liggende skraal i Kjæben med

sin Spids et godt Stykke dybere end Kjæberanden, men hen mod

den bagre Flade af den fungerende forste Tand, og bagtil n;iaede

den helt hen under den forreste Kindtand. Hele Aflosertandens

Hojde fra Rodenden til Spidsen var 5 Mm., saa at vel egenlig kun

Ende viste da ogsaa tydeligt, at Dannelsen langtfra var færdig.

Stillingen pegede hen paa, at denne Aflosertand under sin

Væxt vilde rykke frem og fortrænge den forreste fungerende

Tand, der saaledes vilde være en Mælketand. Anden Forland

viste sig baade med Hensyn til Form og Storrelse og derved,

at den ingen Afloserland havde, som en blivende Tand, og det

samme gjaldt om Hjornetanden.

Forste Kindland sad som alt anfort noget indenfor den

ovrige Tandrække, men svarede baade i Form og Storrelse til
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ning i Tanddannelserne, cre omtrent 65 Mm. lange. Der findes

lyse Pigge af 8—10 Mm.s Længde og morke, som omtrent er 4

Mm. lange; for ovrigt er Dyret nogent med Undtagelse af, at der

findes nogle Varborster og nogle faa Flaar langs Underkjæben.

Craniet er meget blodt og har lorret ikke kunnet bevare sin

Form; det er omtrent 16—17 Mm. langt. Kjæberne ere dækkede af

den tykke, sejge Gummehud. 1 Overmunden finder jeg paa

lidt bag „foramen infraorbitale" og en mindre og svagere forbenet,

kegledannet Tandspids fortil i Mellemkjæben. Foruden disse

tydelige Tanddannelser har jeg kunnet skimte Tandanlæg*) til

endnu to Tænder i Mellemkjæbebenet og tre Tænder i Over-

kjæbebenet foran den storre forbenede Tandspids. Af disse er

igjen den bageste i Mellemkjæben lidt storre end den foran lig-

gende, og den forreste iOverkjæben, der har sin Plads lige ved

Mellemkjæbesommen , er den svageste af dem alle. Bag den

store Tandspids fortsættes Alveolarrenden endnu et Stykke, udfyldt

Tænder, af hvilke den forreste er den fuldstændigste, den bageste

meget lille og svag. 1 Undermunden findes tre Tandspidser med

begyndende Forkalkning, af hvilke den bageste, der omtrent har

Plads midt i Kjæben, er den storste og har en trekantet Form:

spores et endnu aldeles uforbenet Tandanlæg, og bag den storste

trekantede Spids fortsættes Alveolarrenden med blode, men tyde-

lige Anlæg til endnu to Tænder.**)
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Paa Individer af 80 Mm.s Længde, som for ovrigt i Udseende

Cranium 19 Mm. langt. Tandsættet afviger fra det yngre Dyrs

navnlig ved, at Forkalkningen er noget videre fremskreden og nu

ogsaa viser sig paa den Tand, som folger efter den forst hær-

dede Tandspids i Overmunden. Paa et af de tre Hoveder af

denne Slorrelse, jeg har undersogt, skimtes indenfor den forste

Mellemkjæbetand et svagt Tandanlæg og længere bagtil hojt oppe

i Kjæben over den forst hærdede Tandspids ligeledes Anlæg til

en eller maaske to Tænder; men at disse Anlæg, der aabenbart

tilhore Aflosertænder, ere saa tidligt synlige, maa jeg ansee for

senere. I Undermunden vise disse Hoveder ogsaa en svagt be-

gyndende Forkalkning af den Tand, som sidder bag den forst

hærdede Tand, og paa det friske Hoved sees et Par meget blode

og svage Tandanlæg lige i Overfladen af Giimmehuden, det ene

over og lidt bag den forreste Tand og det andet skilt derfra ved

en mellemliggende Tand. (Tab IX. Fig. 2 A. og B.)

Hos et Dyr paa 106 Mm.s Længde, som havde Haardragten

paa Hoved og Sider vel udviklet, men Bugen kun svagt haaret,

og hvis Pigge vare lydeligt hvide med sorte Binge og omtrent

15 Mm. lange, medens Ojnene neppe havde aabnet sig endnu,

var det skeletterede Hoved 30 Mm. langt. Der er endnu ingen

Tand, som har gjennembrudt Gummehuden, men der findes i

Overmunden 9 mere eller mindre forkalkede Tænder og i Under-

munden 7. De forreste tre Kronhætter i Overmunden have Plads

bageste har tillige Bodenden liggende dybere i Kjæbebenet og
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peger derfor ogsaa lidt udad med sin Spids. Temmelig dybt

inde i Kjæbebenet folger derpaa en meget mindre forkalket

Hjornetand, som peger lidt fremad med sin Spids; derpaa en

endnu mindre lille Tandspids af forreste Kindtand liggende tæt

nede ved Kjæberanden og pegende med Spidsen lidt bagud; saa

mest udviklede Tand er imidlertid tredie Kindtand, hvis Kron-

bætte er fuldstændig færdig dannet; fjerde Kindtand er omtrent

lige saa vidt i sin Dannelse som anden, og paa femte Kindtand er

Forkalkningen netop skredet saa vidt, at de store Kronspidser

ere fast forenede. Paa den sidste Kindtand er Forkalkningen

neppe begyndt endnu, og paa det skeletterede og lorrede Hoved

er den derfor ikke synlig. I Undermunden findes Kronhætten

til forreste Fortand næsten færdig dannet og liggende saaledes

anden Fortand kommer til at sidde omtrent midt over den; lidt

længere tilbage, men noget dybere i Kjæben, ligger en mere ud-

viklet Iljornetands Kronhætle, som med det forreste Hjorne af

sin Rodende stoder tæt op til Rodenden af forreste Fortand;

den ligger lidt skraat med Spidsen bagud. Paa den ind-

lem denne og anden Kindtand en lille Kronhætte til forste

Kindtand omtrent i Hojde med Kjæbens indre forbenede Rand;

stændig færdig dannede; fjerde Kindtand mangler ogsaa kun lidt i, at

Kronhætten er færdig dannet, men femte Kindtand er endnu næsten

kun tilstede som blod Kim. (Se Tab. IX Fig. 3 A. B.)

Den væsenlige Forskjel, som et Cranium paa 33'/2 Mm.s

Længde frembyder, er at tredie Kindtand i Overmunden samt

med at gjennembryde Gummen; desuden ere Tænderne i det

Hele noget mere forkalkede, og Kronhætten til femte Kindland i

Paa Hoveder af 37, 38, 39 og 40 Mm.s Længde skrider
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derpaa Tanddannelsen saaledes frem, at ogsaa Roddannelsen

lager sin Begyndelse, Tænderne hæve sig mere over Kjæbe-

randen, dog saaledes at i Overmunden baade Hjornetanden og

tildels forste Kindtand ligge indenfor den benede Alveolarrand, og

endelig begynder ogsaa Forkalkningen af Afloser-Tænderne, saaledes

at det yngste Hoved i Overmunden kun viser en meget lille for-

kalket Spids af Aflosertanden for tredie Kindtand og endnu næsten

fuldstændig blode Kim for Aflosertænderne til forste og anden

Fortand, og de største have baade Forkalkning af Kronspidserne

paa forste og anden Fortand, og Kronhætten til Aflosertanden for

tredie Kindtand er forkalket over hele sin Udstrækning; til anden

Kindtand findes Aflosertanden anlagt, om end kun svagt forkalket

paa sin Spids, og dens Tandhule ligger meget dybt inde i

Kjæbebenet; ogsaa sjette Rindtand viser nu en forkalket Kron-

hætte med to Takker liggende omtrent lige i Alveolarranden. I

Underkjæben have alle syv Tænder hævet sig over den benede

Alveolarrand, og den bageste Kindtand viser sig lige i denne

med en færdig dannet Krone. Anden Fortand og forste Kindtand

ere nu med en tydelig Rod læstede i Kjæbebenet. Afloser-

tænderne til forste Fortand og anden Kindtand ere paa alle Hove-

derne anlagte og tildels svagt forkalkede.

Hoveder paa 41, 42 og 44 Mm.s Længde vise Tanddan-

nelsen saa vidt fremskreden, at der i Overmunden findes tre For-

tænder hævede over den benede Kjæberand med hele deres

Krone og med lange tynde enkelte Rodder; en Hjornetand med

begyndende tveklovet Roddannelse kigger lige op i den benede

Kjæberand; de to entakkede og tre flertakkede Kindtænder have

hele deres Krone bævet over den benede Kjæberand og Roden

næsten færdig, og Kronhætten for den bageste Kindtand er nu

færdig dannet og ifærd med at loftes ud over den benede Kjæbe-

rand. Kronhætten til Aflosertænderne viser sig færdig dannet,

indenfor og bag forste Fortand, indenfor og lidt bag anden For-

den bageste Kindtand bævet over Kjæberanden. Roddannelsen
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er næsten afsluttet for samtlige fungerende Tænders Vedkom-

mende, idet der kun findes en fin lille Aabning i Rodenderne;

den bageste Kindtand har endnu kun en ringe Del af Roden

forkalket. Aflosertænderne for forste Fortand og anden Kindtand

have Kronhætterne færdig dannede. Til de tre bageste Kindtænder

i hver Kjæbeside findes ingen Afloserfænder.

I Forhold til den forskjellige Tandudvikling og Kjæbernes

tiltagende Længde faaer nu den samme Tand en forandret Stil-

ling i Kjæben; forste Mælkefortand i Overmunden bliver saaledes

en mere lodret, anden Fortand ruller ogsaa fra en med Spidsen

fremadrettet Skraastilling om, saa at den forst næsten staaer lod-

ret i Kjæben, og derpaa endog drejes lidt bagud med sin Spids;

tredie Fortand, der oprindelig ligger med Spidsen drejet udad og

Rodenden længere ind mod Hovedets Midtplan, kommer til at

ligge parallel med de ovrige Tænder, og dens Spids fores mere

fremad; Hjornetanden drejes mere bagud, forste Kindtand mere

fortil og anden Kindtand mere bagud med sin Spids. For de

ovrige Overkjæbetænders Vedkommende er en saadan Forandring

af Tandens Stilling i Forhold til Kjæben mindre iojnefaldende.

Paa lignende Maade skifte Tænderne i Undermunden Stilling i

Forhold til Kjæben, saaledes at anden Forland, idet den danner

sin Rod, drejes mere fremad med sin Spids; Hjornetanden, der

oprindelig ligger med Spidsen stærkt bagud rettet, ruller denne mere

og mere fremad, og forste Kindtand, der oprindelig dannes helt

inde paa den indvendige Side af Tandrækken, skydes mere og

mere udad i Linie med de ovrige Tænder. Denne Forskydning

i Tændernes Stilling, som naturligt under Udviklingen har sin

Grund i Kjæbernes Væxt, den fremadskridende Roddannelse, og

ovrigt, om end svagere, efter Tandskiftets Slutning, og kan iagttages

i Forhold til Slidet næsten hele Livet igjennem, og det er ikke

uden Betydning, med Hensyn til Gjenkjendelsen af den samme

Tand i forskjellige Cranier, at lægge Mærke dertil.



Ved nu at sammenholde alle de i det foregaaende omtalte

Hoveder af unge Pindsvin med hinanden og folge hver enkelt

Tand gjennera den hele Række af Cranier, foler jeg mig over-

bevist om, at virkelig de Tandanlæg, som jeg har seet paa de

yngste Individer, svare til de Tænder, som jeg paa de noget

ældre Dyrs Hoveder har seet bryde frem uden Forgængere, og

saaledes ogsaa til de fungerende Tænder, som ere beskrevne

paa det 51 Mm. lange Hoved, det forste, som omtaltes for

Tandskiftets Skyld. Jeg troer derfor at kunne uddrage fol-

gende Resultater med Hensyn til Mælketandsætlet og Tand-

Liv et rent Mælketandsæt, o: et Tandsæt sammensat af lutter

Mælketænder**), men i det forste fungerende Tandsæt op-

træde Mælketænder og blivende Tænder ved Siden af hinanden;

der findes tre Tænder bagtil i hver Kjæbehalvdel , som bryde

frem bag den bageste Afiosertand og altsaa bor betegnes som

ægte Tænder; af de tre 6'vrige Kindtænder i Overkjæben ere de

lo bageste (Tand 111 og IV) i forste Tandsæt Mælketænder,

medens den forreste er en blivende Tand, og af Mellem-

kjæbens Tænder ere de to forreste i forste Tandsæt Mælke-

tænder, den bageste en blivende Tand***); i Underkjæben
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sidder foran de tre ægte Tænder i forste Tandsæt en Mælke-

kindtand (Tand V), foran denne en blivende Kindtand, foran denne

Kjæben en Mælkefortand. Udviklingen af det forste Tandsæt

synes for Mellemkjæbetændernes Vedkommende at skride frem

saaledes, at forste Mælkefortand er den forste, som gjennembryder

tredie Fortand. For Kindtændernes Vedkommende synes derimod

hvor Tanddannelsen begynder, idet den gjennembryder Kjæben

endog for forreste Fortand; og fra denne skrider nu Udviklingen

ægte og ferste blivende Kindtand
,
og sidst tredie ægte Kindtand.

1 Underkjæbens forste Tandsæt er forreste ægte Rindtand den,

der forst forkalker og gjennembryder Kjæben, saa kommer Mælke-

kindtanden og Mælkefortanden omtrent samtidig, derpaa anden

ægte Kindtand og Hjornetanden, og derpaa tredie ægte Kindtand,

forste Kindtand og anden Fortand. Tandskiftet begynder ikke for

for Dyret indgaaer i sin forste Vinterdvale*). Mælkelænderne
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skiftes i Reglen saaledes: forst bageste Kindtand i Overkjæben

og Underkjæben, saa anden Mælkefortand og forste Mælkekindtand

i Overkjæben og sidst forste Mælkefortand i begge Kjæber. For-

men af anden Kindtand i Overkjæben vil derfor i Reglen lettest

da denne Tand i Mælketandsættel er saa betydelig forskjellig

Hjornetanden i Overkjæben nodes jeg til at omtale særskilt,

thi den synes at frembyde et ganske ejendommeligt Forhold.

Medens nemlig de fleste af mig undersogte Hoveder bestemt

pege hen paa , at der hos Pindsvinet ikke forekommer nogen

fungerende Mælkehjornetand, men at den blivende Hjornetand

omtrent begynder sin Forkalkning samtidig med forste Mælkekind-

tand, og dog er den, der sidst af alle Tænder i forste Tandsæt

gjennembryder Kjæberanden, finder jeg paa tre Cranier en umis-

kjendelig Mælkehjornetand. Det yngste af disse Cranier er kun

30 Mm. langt, men har .denne Mælkehjornetand omtrent færdig

dannet, og dens Spids viser sig endog udenfor Kjæberanden;

paa et Hoved af omtrent 38 Mm.s Længde*) ligger der en

fuldstændig Mælkehjornetand i Tandhulen for den blivende

Hjornetand og af denne klemt helt op mod den indre Side af

Tandhulens ydre Væg; og endelig sidder den i et Cranium, hvis

Længde jeg ikke seer mig istand til at angive, da Baghovedet

mangler, idet Craniet er udtaget af et udstoppet Dyr. Paa dette

sidste Hoved (Tab. IX, Fig 4) er for (ivrigt et aldeles fuld-

stændigt Tandsæt tilstede, idet endog bageste ægte Kindtand

med sin hele Krone er hævet over Kjæberanden, og samtlige

Aflosertænder vise sig paa de sædvanlige Pladser i den opmejslede

Kjæbe. Mælkehjornetanden har, hvor den er tilstede, et saa

*) Dette har Hr. Professor Reinhardt godhedsfuldt tilladt mig at under-

søge.
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ejendommeligt Præg, at den skulde synes at tilhore et helt

andet Tandsystem, hvis den ikke fandtes siddende i Pindsvinets

Hoved; den er i det Hele med sin enkelte Rod og sin lille

stumpet knudedannede Krone kun omtrent 3 Mm. lang og der-

hos ikke stort tykkere end en tyk Sytraad*); den blivende

Hjornetand bryder frem paa dens indvendige Side. Hvad dens

Tanden er saa lille, at det lod sig tænke, at den ved en mindre

behændig Præparation gik tabt, men jeg foler mig dog overbevist

om, at den virkelig kun undtagelsesvis er tilstede som forbenet

Tand, dels fordi jeg forgjæves har sogt den paa mine andre Hoveder,

skjondt jeg naturligvis, efter at være bleven opmærksom paa dens Til-

tigbed, snart paa torre og snart paa friske Hoveder, dels fordi

der paa en Unge af samme Kuld som den yngste, der har Tan-

den færdig dannet, ikke findes Spor af den, medens derimod den

blivende Hjornetand hos dette Dyr allerede har en Del af sin

Kronhætte dannet. Denne sidste Grund er for mig afgjorende

og viser tillige, al der ingen Arlsforskjel udtaler sig i dette For-

hold, og at det heller ikke er Kjonsforskjel, der belinger del,

slutter jeg deraf, at der mellem mine andre Hoveder, som mangle

denne Mælketand, findes baade Hanner og Hunner, medens jeg

maa indromme, at jeg ikke kan angive Kjonnet af de to ældre

Individer, hos hvilke jeg har fundet denne Tand.

Blandt de meget unge Dyr, som jeg har havt Lejlighed til

at undersoge, er der et, hvis Hoved er omtrent 17 Mm. langt,

og som tydelig viser dobbelt Hjornetandsanlæg i Overkjæben.
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Det mindste af disse, som ligger nærmest Kjæberanden, kan jeg

da ikke undlade at tyde som Anlæg til Mælkehjornetanden , det

storre som Anlæg til den blivende Hjornetand; men paa de fleste

Hoveder har jeg kun kunnet finde et Hjornetandsanlæg , og jeg

bestyrkes herved i den Mening, at Hjørnetanden i Overkjæben

hos Pindsvinet virkelig kun undtagelsesvis er tilstede som Mælke-

tand, idet en saadan Mælketand hos de fleste Individer

mangler allerede ved Dyrets Fødsel, om end en Kim til den vil

kunde lindes hos det ufodte Foster.

Vender man nu, efter at have betragtet Pindsvinets Tand-

skifte, tilbage til Betragtningen af det voxne Dyrs Tandsæt og

sammenholder det nys vundne Resultat, at der findes tre ægte

Kindtænder i hver Kjæbeside, med hvad der tidligere er frem-

hævet om Tydningen af Tænderne, seer man, at Tandformlen

bliver: 3 Fortænder paa hver Side af Overmunden og 2 paa hver

Side af Underkjæben, 1 Hjornetand paa hver Side i hver Kjæbe,

3 uægte og 3 ægte Kindtænder paa hver Side i Overkjæben og

2 uægte og 3 ægte paa hver Side i Underkjæben, hvilket kan

udtrykkes efter den almindelige Skrivebrug saaledes:

1 |, C f, P |, M f.

Saaledes tyde ogsaa Blainville, Lilljeborg og Mivart.

Til Sammenligning anforer jeg nogle andre Tydninger overforte i

den samme Betegnelsesmaade.

Cuvier (i „Lecons d'anat. compar.") / f, C g, P f, M
Owen (i „Odontography«) / f, C g, P |, * §•

„ (i „Anat. of Verlebrat.«) f f, C P f,
M f.

Bl a sin s (i „Saugeth. Deutschl«) l §, C «, P f, M f
Sundevall (i „Slagt. Erinacem«) I », C }, P f, M \.
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Bel! folger i sin Artikel i Todd s „Cyclop.", II Vol.,

C u viers Tydning og tilskriver Pindsvinet f ægte Kindtænder,

medens han i „British Quadrupeds", S. 83, tæller * ægte Kind-

tænder.

Vil man nu sammenligne Pindsvinets Tandsæt med de andre

diphyodonte Pattedyrs, saa har Owen ganske vist givet en An-

visning dertil, som synes meget hensigtsmæssig. Han har

nemlig i forskjellige Arbejder*; gjentagne Gange fremhævet, at

der hos de diphyodonte Pattedyr findes en typisk Tandformel

1 h C h P i, M h
og han giver hver af disse Tænder en bestemt Betegnelse ved at

foje et Tal, der angiver dens Nummer i Rækken regnet forfra

bagtil, til Begyndelsesbogstavet af dens videnskabelige Navn;

ringere Antal Tænder, er det for Fortændernens Vedkommende dem,

der betegnes med laveste Tal, der beholdes, for de uægte Kind-

tænders Vedkommende dem, der betegnes med hojeste Nummer,

og af de ægte Kindtænder dem, der betegnes med laveste Num-

mer, idet han gaaer ud fra den bageste uægte og den forreste

ægte Kindtand (Tænderne P i
og M t ) som de mest constante.

Sammenligner man Pindsvinet med den nærbeslægtede Gym-

nura**) , som netop er en af de faa nulevende Slægter, hos

hvilke del typiske Tandsæt er fuldt tilstede, og gaaer man ud

fra, at Hjornetænderne hos Pindsvinet ere de virkelige Homo-

typer til Gymnuras Hjornetænder , o: indtage den samme rela-

tive Plads i Kjæberne, skjondt Formen af Gymnuras Hjorncland,

*) «Dentition of Phacochoerus', S. 493—497, Todds »Cyclop.«, IV Vol.,

II Part, S. 898 o. f, «On the classiflcation and geographical distribution

**) Gie bel: •aymnura alba- i »Zeitschr. f. ges. Naturwis.« Bd. XXII, S.

277—290.
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saadan Tand kaldes? Mælketand, der ikke erstattes, eller blivende

Tand uden Forgænger? Det forekommer mig i mange Tilfælde

dernes Form og Storrelse og blot vil rette sig efter, om de aflose

Mælketænder eller ej, ved at skjælne mellem Præmolarer og

man ogsaa tage Hensyn til dette Forhold for de ovrige Tænders.

Jeg skal imidlertid ikke vove at gjore Forsog paa at ind-

fore nye Navne i Videnskaben
,

skjondt Fristelsen kunde

være stor nok; thi jeg kan ikke nægte, at jeg seer en væsenlig

Forskjel mellem en Fortand, der dannes som Aflosertand for en

tilsvarende Mælketand, og en, der dannes uden foregaaende

Mælketand og dog efter sin hele Form og permanente Forekomst

i Tandsættet maa betegnes som en blivende Tand, saaledes

som Tilfældet synes at være med Pindsvinets tredie Fortand i

Overmunden og anden Fortand i Underkjæben; og paa samme

Maade seer jeg en væsenlig Forskjel mellem en almindelig Præ-

molar, som har aflost en Mælketand og indtaget dens Plads, og

en Tand , der er kommet paa sin Plads uden Forgænger ganske

som en af de ægte Kindtænder, uden dog selv efter Storrelse og

Henseende gjor sig gjældende mellem de enkelte Tænder i

Pindsvinets Tandsæt, troer jeg tydelig at kunne udtrykke ved

Formlen:

Schr. og Lilljeborg (I. c S. 103) hos Vespertilio Daubentonii ogsaa

Kindtand i det blivende Tandsæt, der horer til den hor omhandlede

om samtlige Fortænder og Hjornetænder samt om et forskjelligt Antal



i hvilken den sammenhængende Linie danner Grændsen mel-

lem Over- og Undermundens Tænder, de punkterede Linier

mellem Mælketænder og blivende Tænder; Bogstavet i betegner

Mælkefortænder, c Mælkehjornetand, d Mælkekindtænder, / bli-

vende Forlænder, C blivende Hjornetand, P Præmolarer og M

Molarer; Tallene betegne, hvilken Plads i det typiske Tandsæt,

bestaaende af 32 Mælketænder og 44 blivende Tænder, Tanden

vilde have. Det typiske Tandsæt vilde, hvis Tanden d l
over-

For Kortheds Skyld har jeg valgt at betegne Tænderne at

Mælketandsættet med smaa Bogstaver, i Stedet for at O wen bruger

Bogstavet d alene for Mælkekindtænder, di for Mælkefortænder og

dc for Mælkehjornetænder, men denne Forandring i Betegnelses-

maaden har saa naturligt medfort, at de blivende Tænder be-

tegnes med store Bogstaver.

Et Dyrs Tandsæt er efter min Anskuelse ikke fuldkommen

tydet, for man kan henfore enhver enkelt Tand, saa vel Mælke-

tand som blivende Tand, paa sin rette Plads i denne Formel, og

man kan ikke undlade at oplage Mælketænderne med i Formlen,

med mindre man vil vælge nye Betegnelser for de Fortænder,

som ikke ere Mælketænd og er heller ikke Aflosere, for deri

Hjornetand, der ikke afloser en Mælkehjornetand og dog fuld-

stændig indordner sig i det blivende Tandsæt, og for de uægte





Et yderligere lille Tillæg til Fortegnelsen over

Danmarks Pighude.

Chr. Lutken.

For at kunne give nogle senere tilkomne Erfaringer med Hensyn

til vore Echinodermers Udbredning ved vore Kyster Plads i den

samme Aargang, som indeholder den „gjennemsete Fortegnelse"

over samme, vil jeg her endnu anfore folgende:

1) Ved en Skrabning, udfort under Ledelse af Premier-

lieutenant, Ridder af Æresleg., G. Olrik, ombord i Soofficeers-

skolens Ovelsesskib, Corvetten „Hejradal", i Skagerak, paa 52

Favnes Dybde og paa 57° 32' n. lir. og 8° 20' 6.L.*), altsaa paa

et Punkt, der ligger den danske Kyst noget nærmere end den

norske, men paa Skraaningen nedad mod den dybe Havdal

mellem begge, erhvervedes tre Explr. af Ophioglypha Sarsii (Ltk.),

hvilken Art saaledes vil have en vis Ret til at optages i den

danske Fauna som dennes 31te Art. Dr. Lj ung man har med-

delt mig, at han i denne Sommer ligeledes har erholdt flere

Exemplarer af O- Sarsii i den saakaldle „dybe Rende i Kalle-

gattet, der som bekjendt udgjor den naturlige Grændse mellem

de mod Jylland og de mod Sverrig opstigende Grunde i det

nordlige Kattegat"**).

*) Selvfølgelig fra Greenwich.

**) Paa over 300 Favnes Dybde fandt L. »i Skagerrak. Ophioglypha gra-

cUia Sars (efter min Opfattelse en sydlig Dvergform af Ophiocten

Kråyeri Ltk.), Amphilepis norvegica Ljgm., Ophiosolex glacialis M. Tr.

samt Amphipholis tenuispina Ljgm. Saa store Djbder Undes dog, saa
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3) Blandt de paa Østersbankerne i Aalbæks-Bugten indsam-

lede Echinodermer er der endelig en lille (tommelang) Cucumaria,

som jeg hverken kan henfore til C. elongata D. K. eller til C. lactea,

men som har noget tilfælles med dem begge. Jeg vilde maaskee

have dristet mig til at henfore den til Ocnus brunneus Forbes

(British Starfishes, S. 229), uden at lade mig afskrække af, at

denne Form i „Ofversigt af Skandinaviens Echinodermer« (S. 294)

er tydet som den spæde Unge af C. frondosa (Gunn.), dersom

de senere engelske Faunister havde gjenfundet en saadan Form

og med stiirre eller mindre Bestemthed hævdet dens Selvstæn-

dighed som Art; men uagtet Forbes skildrer sin Ocnus brunneus

som „en af de hyppigste og videst udbredte brittiske Hololhurier",

finder jeg den kun omtalt af A. M. Norman i hans Beretning

fra 1861 om Skrabningerne ved Shetlands-Oerne („Report of the

British Association for 1861«), ikke i den endelige Beretning fra

1868 (ibid. 1868). Kundskaben om de mindre nordiske Holothu-

rider synes overhovedet tildeels endnu at være behæftet med nogen

Uklarhed, og jeg foretrækker derfor for Ojeblikket at lade denne

lille „So-Agurk" henligge ubestemt, indtil et storre Materiale

raaatte foreligge, og at indskrænke mig til her forelobig al gjore
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Sommaire du troisiéme mémoire critique et descriptif

sur ]es Étoiles de mer.

Chr. Lutken, Docteur és sciences.

1. Description d'une nouvclle espéce de Luidia (L. brevi-

spina) de la cote ouest de l'A nu-t iqiR- Ontrale (Mazatlan). Comp.

la diagnose latine, p. 228.

2. Description de deux nouvelles especes VAstropecten,

\'A. euryacanihm des iles Nicobares et YA. javanicus de Java.

Comp. les diagnoses latines de ces espéces, p. 231 el p. 234.

caraclere, au contraire, par lequel on a essajé de distinguer ces

deux genres lun de 1'autre, savoir, la forme des pieds, est

moins applicable pour une autre raison, c'est qu'il n'ost pas

pied cylindrique avec une ventouse ou un disque terminal, grand

et aplati. Chez VArchaster Farelii on peut encore décrire le pied
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2. G. Incei Gr. (= Stellaster gradlis Mob.).

Appartient å une zone marine plus au Sud, p. ex. å Su-

matra et aux cotes de la parlie septentrionale de l'Au-

3. ?G. tuberculosus v. Mart.

4. G. Belcheri Gr. (PI. V, fig. 3).

Environ la méme étendue géographique que le G. Incei.

o. G. Mixlleri v. Mart. (-= Dorigona Reevesii Gr.).

est peut-élre le G. Souleyeti Duj. Hupé (longimanus Mob.), du

délroit de Malacca.

10. Nouvelle description du Goniaster DUbenii Gr., de la

NouYelle-Hollande, qui navait pas été jusquici décrit assez

amplement (PI. IV, Gg. 2). (P. 250).

11. Description de quatre nouvelles espéces d'Oreaster:

deux de la Nouvelle-Hollande, O. australis ^ et O. gracitis; deux

å l'O. af/mis, qui, h cette occasion, devient l'objet d'une descrip-

espéces, p. 263-65.
y

12. La difference générique entre les genres Ophidiaster

(p. ex. O. ophidianus), Linckia (p. ex. L. lævigata) et Scytaster

lement égard a la proposition de M. von Martens de réunir

Iriéme type au dedans du méme groupc est le Leiaster de Peters

(peut-étre idenlique au Lepidaster Verr.); comme un cinquieme

on pourrait nominer les Mithrodia (les fleresaster de Michelin), en

tant que le Æf. echinulata (M. Tr.) ( //. papillosus Mich.) figure dans le

Syslerne des Asteroides comme un Ophidiaster. (P. 265— 66).

barica) je décris une forme dont je trouvai trois exemplaires

dans une assez grande suite du L. lævigala (recueillie aux

iles Nicobares par M. le professeur Reinhardt, pendant la
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mer Pacifique, å savoir, VOphidiaster asperulus, de Viti, VO. gra-

nifer et l'Ø. cribrarius, de Tonga. (Voyez les diagnoses, p. 274

—77). L'Ø. granifer se rapproche assez des Linckia, å l'égard

des papilles ambulacraires, et l'Ø. cribrarius, qui a ordinairement

deux corps madréporiques et souvent six rayons, s'en rapproche

par sa faculté de reproduction, qui n'a son pendant que chez les

comete, qui provient de ce que quatre ou cinq bras croissent

16. Description d'un exemplaire, peut-élre jeune, d'une

nouvelle espece d'Astérie, péchée dans la mer de Chine (Scylaster

subtilis-, comparez la diagnose, p. 279, et les figures, pi. V, flg. o).

on ignorait jusqu'ici le lieu de demeure, se trouve aux iles

Fidji, ainsi qu'une invitation å examiner si le Scytaster Desjardinsii

(Mich.) n'est peut-élre que la forme plus jeune du S. tuberculatus,

ce qui pourtant est peu vraisemblable, puisque ces formes parais-

considérer comme de pures differences d'åge. (P. 280).

17. Description d une espece d' Echinaster, de la Nouvelle-

Zélande, dans laquelle j'ai cru reconnaitre, bien qu'avec quelque

doute, VE. gracilis M. Tr. (P. 281).

18. Révision de la synonymie des espéces å'Echinaster de

l'Amérique septentrionale. J'ai montré qu'il y en a quatre:

VE. brasitiensis M. Tr. (multispina Gr.), VE. sentus Say (spinosa

Gr., M. Tr.), VE. spinulosus Verr. et VE. crassispinus Verr. (pré-

cédemment décrit par moi sous le nom d'£. spinosus), auxquels

se ratlacherait encore VE. serpentarius Val., qui en est cependant

tale de l'Amérique). (P. 284-85).

19. Description d'une espece å'Echinatter {E. cribella; comp.

la diagnose, p. 288), qui est tres voisinc de VE. serpentarius, et

qui est de Vera-Cruz, tandis que VE. cribella passe pour avoir

été pris å-Valparaiso par feu M. Kroyer.

20. A propos d'un nouveau genre d'Astérie å bras nora-

breux, l'occasion se présente å moi de meltre en avant l'opinion



qu'il y a dans la littérature du sujet des indications de trois

especes, au moins, du genre Acanthaster Gerv. (Echinites M. Tr.,

Echinaster Gr., non M. Tr.) , savoir; VA. echinites Eli., des

Indes orientales (Batavia, Ternate, Sumatra, Amboine, les Philip-

pines), fi. Ellisii Gr. de l'Amérique occidentale (l'Amérique méri-

Magellan, qui n'est connu que par une description et un dessin

assez anciens. La comparaison plus exacte des ces espéces

reste cependant encore å faire. (P. 291— 92).

d'Astérie de la Patagonie, se rapproche le plus de VAcanthaster,

du Pycnopodia et du Pedicellasler. (Voy. la diagnose de genre

p. 289). U n'a que deux rangées de pieds au* ambulacres, de

méme que ['Acanthaster et le Pedicellaster, des bras nombreux,

comme YA. et le f\, mais un seul corps madréporique, et des

pédicellaires croisés å colé de pédicellaires droit s,

comme le Pycnopodia. II s'oppose ainsi å la thése de M.

Perrier afflrmant que l'existence de pédicellaires croisés,

seuls ou accompagnés de pédicellaires droit s, devrait étre

tandis que les pédicellaires en pince et les pédicellaires

principale des Astéries — celle å deux rangées de pieds, — si

pédicellaires. Déjå lorsqu'elle fut établie, cette régle était fort

inOrmée par la découverte de feu M. Sars d'un Pteraster å plus

de deux rangées de pieds {Pi. mullipes) et du Pedicellaster avec

pédicellaires croisés, seuls, et deux rangées de pieds; et elle

est encore plus infirmée par la découverte du Labidiaster qui, par

son double appareil de pédicellaires croisés et de pédicellaires

droits, se range å coté des Asteracanthium, mais qui se rapproche,

par ses deux rangées de pieds, du Pedicellaster, de YEchi-

22. Je donne enlin ia description d'une nouvelle espéce

d'AMteriat, l'A amurensis de la cole de la terre d'Amur, (compar. la

diagnose, p. 297), en y ajoutant quelques mots sur une nouvelle

Asterias du groupe des Leptasterias, du méme Heu, å laquelle cepen-

dant je nai pas voulu attribuer de nom spécifique, parce que les

especes de ce groupe présentent des difficultés particuliéres å
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se développant en rameau florissant, de maniere qu'il ne sort

pas de son aisselle, rnais å peu pres du milieu du mérithalle

III—III est done véritable bourgeon axillaire de f-; le rameau

IV> bourgeon axillaire de /
3
, etc.

Une ramiGcation tout analogue se trouve chez la Zoslera.

Les bourgeons, dans la region purement végétalive, sont dé-

de la feuille subséquente; mais, dans la region Oorale, d'une

pode ont un prophylle („Vorblatl«) entiérement engalnant, cy-

quelle sort le subséquent axe floriss
f
ant; ils ont aussi une feuille

foliacée qui enveloppe le spadice. La spathe n'est pas déve-

loppée, difference la plus essentielle relativement aux Pontédé-



Notice sur quelques feuilles fossiles de llle de Sachalin.

VJes feuilles ont ete trouvées, soit dans an grés d'un gris

jaune et d'un grain fin, soit dans une marne gris-noir, et ont

été recueillies par un capitaine danois, M. A. F. Andréa, å

chaiin, par 49° 33' lat. nord, et remises au Musée géologique

de Copenhague. .Ten suis redevable å Pobiigeance de M- le pro-

fesseur John s trup, qui a bien voulu me les communiquer pour

I. Atnus Kefersieinii Gæpp.

Cette feuille parait étre la plus fréquente, se rencontrant

a) A. h'efersteinii latifolia Heer (Miocene baltische Flora,

p. 68).

Ici se rapporte Ja fig. 1 6, de la planche VIII, correspondant

å la feuille dessinée å la pi. XIX de la Flore baltique. Elle

doit avoir été grande et large. La base en est obtuse et ar-

rondie, le bord pour la plus grande partie gåté. Les nervures

latérales naissent sous le méme angle, comme chez la feuille

de Rixhoft, et jeltent d'assez fortes nervures lertiaires.

J'ai eu aussi une feuille toute pareille d'Alasca, Iaquelle j'ai

dessinée å la pi. III, 8, de la Flora Alascana. La feuille repro-

duite par la fig. 2, est plus petite; les nervures secondaires

en lignes peu courbées, dans les dents, en jetant quelques ner-
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vures tertiaires qui débouchent également en dents. Les dents

sont, en un seul endroit, bien conservées; la feuille y est double-

ment dentée; les dents plus fortes recoivent les nervures secon-

daires; tandis que les plus petites, lalérales, recoivent les ner-

villes délicates.

b) A. k'efersteinii longifolia Hr.

Sous cette forme je range les restes de feuille dessinés

dans la fig. 1 a et la fig. 3 a, qui ne sont, il est vrai, qu'incom-

plétement conservés. Ces feuilles étaient sans doute plus

longues el plus étroites que les autres ci-dessus mentionnées,

et les nervures secondaires s'élevent sous des angles plus petits,

de celle qui est représentée dans la fig. 3 a, sont plus petites.

Lereste de feuille reproduit par la fig. 3 c est indéterminable.

II. Salix varians Gæpp. PI. VIII, Fig. 3 b.

ici, particuliérement aux feuilles d'Alas*ca, que j'ai dessinées å

la planche III, 1—3, de ma Flora Alascana. Les nervures

secondaires s'étendent en arcs tres forts, qui s'unissent par de-

vant; le bord est garni, d'une maniére égale, de dents aigues,

III. Acer sp. Fig. 4.

pouvoir étre déterminé d'une manifere plus précise. Cette feuille

a eu cinq fortes nervures principales, naissant toutes de la base

de la feuille, et jetant d'assez fortes nervures secondaires. Pro-

bablement, la feuille avait cinq lobes , et les lobes latérales

avaient å leur tour des lobules. Ca et la, de grosses dents

Helvet. PL LI, fig. 61). Mais ces dernieres n'ont pas les
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3*



Du systéme dentaire et du remplaeement des dents

chez le Hérisson [Erinaceus europæus).















Oversigt

de videnskabelige Hfider

den naturhistoriske Forening

i Aarel 1871.
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Den 3die Marts gav Hr. O. A. L. Morch en Oversigt over »Galatea-

Expeditionens Udbytte af Land- og Ferskvands-Mol-

belte Rolle og om Froslynger hos Ochideerne«. Af-

fundet Sortkoral {Antipathes arctica) , i Henseende til hvilken

henvises til .Videnskabernes Selskabs Oversigter« for 1871, S. 18

og flgd., hvor denne Sortkoral findes afbildet og beskrevet.

Den 2 1de April meddelte Dr. P. E. Muller nogle Iagttagelser over

logfske Forhold ,

8

med
S

Hensyn til hvilket kan henvises til Med-

Under den Diskussion, hvortil Dr. Mullers Meddelelse gav

disse smukke Undersøgelser vare gjorte i Opfattelsen af Diphyi-

derne, navnlig ved den bestemte Paa^ismng af Eudoxiernes spon-

Heuglin-Waldbmgske Expeditions Samlinger; hvorefter

Prof. Steenstrup, med særligt Hensyn' til Hr. Cand. Zinclcs

gav en Fremstilling af de Mærker, hvorved Knogler og Kra-

bl n 22de November fremlagde Dr. Warming den S. 320 og flgd. trykte


















